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ABSTRAK 

 

Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran PAI  

di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan  

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Oleh : 

SULASTRI 

 

Media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

karena media pembelajaran dapat mempengaruhi tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan di kelas. Dalam proses pembelajaran PAI di kelas 

VII B SMP Tunas Dhrama terlihat masih banyak peserta didik yang kelihatan tidak 

semangat, kurang memperhatikan materi yang disampaikan guru, berpindah-pindah 

tempat, ramai membicarakan hal lain diluar pelajaran, bahkan ada yang mengantuk. 

Kemandirian peserta didik dalam menguasi materi pelajaranpun masih rendah. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Power Point 

dalam pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan ialah 

deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari beberapa indikator efektivitas 

penggunaan media Power Point yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, 

kesesuaian dengan taraf berfikir peserta didik, ketersedian waktu untuk menggunakan 

media pembelajaran, bersifat interaktif dan content rich maka apabila diukur dengan 

keempat aspek tersebut penggunaan media Power Point dalam pebelajaran PAI di 

kelas VII B SMP Tunas Dharma dapat dikatakan efektif dengan indikasi 

berkurangnya peserta didik yang melakukan aktivitas di luar pembelajaran yakni 

berkurangnya peserta didik yang mengobrol dan mengantuk, peserta didik lebih 

tertarik, termotivasi dan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Faktor pendukung 

dalam penggunan media pembelajaran Power Point antara lain besarnya keinginan 

guru dan peserta didik untuk menggunakan media yang interaktif, memberikan 

pengalaman lebih nyata, menarik perhatian dan minat peserta didik dalam belajar, 

semua indera peserta didik dapat diaktifkan dan lama waktu pengajaran yang 

diperlukan dapat dipersingkat. Sedangkan faktor penghambat dalam penggunaan 

media Power Point  adalah kurangya ketersediaan LCD Proyektor, perbedaan peserta 

didik dalam memahami program Power Point, dan kurang maksimalnya anak dalam 

menangkap materi yang ditampilkan dengan menggunakan media pembelajaran 

Power Point. 

 

Kata kunci: Efektivitas Media Power Point, Pembelajaran PAI 
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MOTTO 

                           

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”
1
 (QS. Al-

An‟am: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memahami dan 

menginterpretasikan judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan 

memberikan penjelasan terhadap istilah yang ada di dalamnya. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam 

Pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan Tahun 

Ajaran 2016/2017”. 

1.  Efektivitas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa efektivitas 

berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) berhasil guna, 

ketepatgunaannya, hasil guna, penunjang tujuan-tujuannya.
2

 Efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan, waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.
3
  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. 

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan 

tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai  tingkat 

                                                           
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.125. 

3
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 82 



 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu  sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

2. Penggunaan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai 

proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.
4

 Penggunaan yang 

dimaksudkan disini adalah menerapkan sesuatu. 

3. Media Power Point  

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan kepada penerima pesan.
5
 Menurut Briggs 

media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya.
6
 

Power Point adalah Sebuah software yang dibuat dan dikembangkan 

oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multi 

media. Didalam komputer, biasanya program ini sudah dikelompokkan dalam 

program microsoft office. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan 

presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, 

                                                           
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., h. 825. 

5
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3. 

6
Ibid., h. 4. 



 

pendidikan, maupun perorangan, dengan bebagai fitur menu yang mampu 

menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik.
7
 

Media Power Point bisa diartikan sebuah alat presentasi berbasis 

multimedia berupa software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan 

Microsoft, yang dapat digunakan sebagai alat penyampai pesan dalam dunia 

pendidikan. 

4. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang direncanakan oleh pendidik  

untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengatur dan menciptakan 

lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu sehingga dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik secara efektif dan efisien 

serta dengan hasil optimal.
8
 Sedangkan pendidikan agama Islam, merupakan 

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan 

ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan 

dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.
9
 

                                                           
7

Daryanto, Media Pembelajaran Perananya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 163. 

8
Sugihartono, et. al.  Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 81. 

9
Zakiah Daradjat, et. al.  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 86. 



 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI merupakan suatu 

usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

5. SMP Tunas Dharma  

SMP Tunas Dharma adalah lembaga pendidikan formal sebagai wadah 

pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat menengah pertama 

yang statusnya  swasta. Adapun SMP ini berlokasi di desa Way Galih 

kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut, dapat dipahami bahwa yang 

menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang penggunaan media 

Power Point dalam pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Lampung Selatan 

tahun ajaran 2016/2017. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah: 

1. Pembelajaran PAI di kelas VII B SMP Tunas Dharma kurang efektif. Oleh 

karena itu, dalam skripsi ini penulis ingin melihat bagaimana efektivitas 

penggunaan media Power Point dalam pembelajaran PAI di kelas VII SMP 

Tunas Dharma dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. 

2. Pendidikan Agama Islam merupakan pelajaran yang berisi materi-materi 

penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar proses 



 

pembelajaran berlangsung dengan baik, maka guru dituntut mampu 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. 

Keberadaan media Power Point dalam pembelajaran PAI diharapkan 

meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat mencerminkan kecerdasan dan perkembangan serta 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10

 Dengan 

pendidikan, manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sehingga pendidikan menjadi prioritas utama demi 

untuk membangun suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu generasi muda 

diajari dan dibekali berbagai ilmu pendidikan, yang nantinya menjadi bekal 

mereka terjun di masyarakat untuk dirinya, orang lain dan bangsa. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut adanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana hal ini dapat dilakukan 

melalui pendidikan. Seperti halnya bangsa Indonesia telah berusaha 
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Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 3. 



 

mengembangkan kualitas pendidikan, dengan meningkatkan pembelajaran di 

sekolah.  

Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima pesan.
11

 Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau 

didikan yang ada dalam kurikulum, sumber pesannya bisa guru, peserta didik, 

orang lain atau penulis buku, salurannya adalah media pendidikan, dan penerima 

pesannya adalah peserta didik atau juga guru. 

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses komunikasi sering timbul dan terjadi 

penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan proses pembelajaran tidak 

efektif dan efisien, antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan 

verbalisme, ketidaksiapan peserta didik, kurang minat dan gairah, sehingga 

menyebabkan peserta didik tidak fokus terhadap materi yang disampaikan guru.  

Islam memandang umat manusia sebagai makhluk yang lahir dalam 

keadaan tak berpengetahuan, tetapi Allah SWT memberi potensi yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Potensi-potensi 

tersebut terdapat dalam organ-organ fisio psikis manusia yang berfungsi sebagai 

alat-alat penting untuk melakukan kegiatan belajar. Alat-alat yang bersifat fisio 

psikis itu dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran merupakan 
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Arif S. Sadiman, et. al. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  h.11 et seq.  



 

subsistem-subsistem yang satu sama lain berhubungan secara fungsional. Allah 

SWT menjelaskan fungsi alat-alat yang bersifat fisio psikis tersebut dalam surat 

An-Nahl: 78. 

                           

           

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan daya nalar (akal), agar kamu 

bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78).
12

 

 

Dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 78 tersebut disebutkan bahwa pada  

dasarnya Allah SWT menganugerahi manusia alat pendengaran, penglihatan dan 

daya  nalar (akal) dengan tujuan agar mereka dapat mengetahui segala sesuatu 

yang ada disekitarnya, dengan kata lain manusia harus bisa mengoptimalkan  

pemberian dari Allah SWT seperti alat pendengaran, penglihatan dan akal untuk 

mempelajari segala sesuatu yang tidak kita ketahui, sehingga kita tidak menyia-

nyiakan pemberian Allah SWT tersebut. 

Apabila dalam proses pembelajaran peserta didik mempunyai ketertarikan 

terhadap materi pelajaran dan didukung oleh guru dalam menyampaikan materi 

dengan cara yang menarik sehingga peserta didik menjadi tertarik untuk 

mempelajari materi maka keberhasilan kegiatan pembelajaran akan mudah 

tercapai. Salah satu cara agar proses pembelajaran menarik adalah dengan 
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Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PenerbitJ-Art, 2004), h. 429. 



 

menggunakan media pembelajaran. Menurut Hamalik pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik.
13

 Fungsi 

media dalam kegiatan tersebut di samping sebagai penyaji dan stimulus 

informasi juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi.
14

 

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an yang menunjukkan perlu 

adanya media pembelajaran untuk lebih memperjelas proses pembelajaran dan 

lebih cepat memahamkan peserta didik, yaitu : 

                                 

                         

 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-

Nahl: 25).
15

 

 

Banyak jenis media yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang 

penyampaian materi pembelajaran. Power Point merupakan salah satu aplikasi 

yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dalam mempresentasikan bahan 
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ajar atau laporan, karya atau status mereka.
16

 Beberapa hal yang menjadikan 

media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai 

kemampuan pengolahan teks, warna dan gambar, serta animasi-animasi yang 

bisa diolah sendiri sesuai dengan kreativitas penggunanya.
17

 Dengan 

menambahkan visual pada pemberian pelajaran, ingatan akan meningkat 14 

hingga 38%. Penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan hingga 200% 

ketika digunakan media visual dalam mengajarkan kosa kata. Tidak hanya itu, 

waktu yang diperlukan untuk menyajikan sebuah konsep dapat berkurang hingga 

40% ketika media visual digunakan untuk mendukung presentasi lisan. Sebuah 

gambar barangkali tidak memiliki ribuan kata, namun ia tiga kali lebih efektif 

ketimbang kata-kata saja. Ketika pengajaran memiliki dimensi auditori dan 

visual, pesan yang diberikan akan menjadi lebih kuat berkat kedua sistem 

penyampaian itu.
18

 

Pemanfaatan media Power Point dapat digunakan oleh pendidik ataupun 

peserta didik untuk mempresentasikan materi pembelajaran ataupun tugas-tugas 

yang diberikan. Dengan media ini kita dapat merancang dan membuat 

perancangan lebih menarik dan profesional. Microsoft Power Point merupakan 

perangkat lunak yang dirilis oleh pengembang software terkemuka Microsoft 

yang menyediakan layanan  untuk  menampilkan  sebuah  ide, gagasan,  materi,  
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Azhar Arsyad, Op.Cit.,  h. 193. 

17
Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Satu Nusa, 2012), h. 157. 

18
Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, penerjemah: Raisul 

Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2013), h. 25. 



 

dan lain-lain ke dalam beberapa slide yang dapat digunakan dalam sebuah  

presentasi.  

Aplikasi Microsoft Power Point menyediakan fasilitas slide untuk 

menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada peserta  

didik. Dalam slide yang telah dibuat dapat juga disisipkan berbagai unsur 

pendukung seperti animasi, musik, chart, video dan lain-lain. Dengan fasilitas 

animasi, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Begitu juga dengan 

adanya fasilitas front picture, sound dan effect dapat dipakai untuk membuat 

suatu slide yang bagus. Bila produk slide ini disajikan, maka dapat menarik 

perhatian peserta didik untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ini menjadi hal 

yang menarik untuk dijadikan pedoman bagi pengajar, terutama bidang studi 

Pendidikan Agama Islam yang merasa kesulitan dalam mencari media yang tepat 

untuk menyampaikan meteri dalam menciptakan suasana asyik, menarik dan 

tidak membosankan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang awalnya 

tidak banyak diminati oleh peserta didik, akan menjadi pelajaran yang selalu 

ditunggu kehadirannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada saat pra-survey terhadap 

guru Pendidikan Agama Islam kelas VII, Ibu Misneri di SMP Tunas Dharma, 

diketahui bahwa proses pembelajaran PAI yang berlangsung selama ini 

didominasi dengan media cetak (buku). Guru telah menggunakan media Power 

Point namun tampilan yang dipresentasikan masih monoton sehingga minat  

belajar  peserta didik belum dapat ditumbuhkan  secara  maksimal.  Guru PAI di 



 

SMP Tunas Dharma masih menggunakan media tersebut untuk  memproyeksikan  

teks  yang  mirip dengan buku atau modul, bukan sebagai alat untuk 

menampilkan gagasan pokok yang ada dalam  materi  pembelajaran.  Hal  

tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perhatian perserta didik 

selama pelaksanaan pembelajaran tersebut karena tampilan teks yang  

diproyeksikan  biasanya  terlihat  kaku dan  kurang  menarik  untuk  dipandang 

sehingga  peserta didik  merasa  bosan  dan mengalihkan  perhatiannya  ke  luar 

pembelajaran.  

Saat proses pembelajaran berlangsung terlihat masih ada peserta didik yang 

kelihatan tidak semangat, kurang memperhatikan materi yang disampaikan guru, 

berpindah-pindah tempat, ramai membicarakan hal lain diluar pelajaran, makan 

permen, bahkan ada yang mengantuk. Kemandirian peserta didik dalam 

menguasi materi pelajaranpun masih rendah, ini bisa dilihat ketika guru  

menyampaikan materi pelajaran atau soal tentang materi selajutnya, hampir  

tidak ada peserta didik yang mampu menjawab kalaupun menjawab mereka 

hanya asal jawab. Karena rendahnya efektivitas pembelajaran maka berdampak 

terhadap nilai peserta didik masih banyak dibawah KKM atau remedial dengan 

KKM yaitu 70.
19

 Berikut ini data awal hasil belajar peserta  Pendidikan Agama 

Islam di kelas VII B SMP Tunas Dharma. 
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Januari 2016. 



 

Tabel 1 

Data Awal Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas VII B  

di SMP Tunas Dharma Tahun Ajaran 2015/2016 

 

N

o 
Nama Siswa 

K

K

M 

N

i

l

a

i 

Keterangan 

1 
Alfariska Dwi 

Putri 

7

0 

9

0 
Tuntas  

2 Amanda Sari 
7

0 

8

5 
Tuntas 

3 Andre Pujiono 
7

0 

8

0 
Tuntas 

4 
Aris Redo 

Fernando 

7

0 

6

0 
Belum Tuntas 

5 Cikita Natasya 
7

0 

8

2 
Tuntas 

6 Danar Firmansyah 
7

0 

5

0 
Belum Tuntas 

7 Dioni Cahyo 
7

0 

6

5 
Belum Tuntas 

8 Dita Ayu Andriani 
7

0 

9

0 
Tuntas 

9 Fadila Tama 
7

0 

7

6 
Tuntas 

1

0 
Hayu Ismatika 

7

0 

8

2 
Tuntas 



 

1

1 
Hesti Sintiyani 

7

0 

6

8 
Belum Tuntas 

1

2 

Jery Candra 

Pratama 

7

0 

6

0 
Belum Tuntas 

1

3 

Krisna Bahti 

Arifa‟i 

7

0 

8

5 
Tuntas 

1

4 
Mayda Dwi Safitri 

7

0 

8

6 
Tuntas 

1

5 
Muhammad Fadil 

7

0 

6

8 
Belum Tuntas 

1

6 
Muhammad Nazir 

7

0 

6

5 
Belum Tuntas 

1

7 
Nicco Fernando 

7

0 

5

8 
Belum Tuntas 

1

8 
Niken Azzahra 

7

0 

8

2 
Tuntas 

1

9 
Putri Anggraini 

7

0 

6

0 
Belum Tuntas 

2

0 
Putri Wahyuni 

7

0 

6

0 
Belum Tuntas 

2

1 
Resti Setiawati 

7

0 

8

3 
Tuntas 

2

2 
Rika Wati Ayu W. 

7

0 

7

6 
Tuntas 

2

3 
Riki Suro Marzuki 

7

0 

6

8 
Belum Tuntas 

2

4 
Ririn Siamti 

7

0 

8

0 
Tuntas 



 

2

5 
Siti Rusmaidah 

7

0 

8

2 
Tuntas 

2

6 
Syahrani 

7

0 

6

5 
Belum Tuntas 

2

7 
Ucok Ramadinata 

7

0 

6

8 
Belum Tuntas 

2

8 
Via Mitha Aulia 

7

0 

8

5 
Tuntas 

2

9 

Wahyudi cahya 

Saputra 

7

0 

5

0 
Belum Tuntas 

3

0 
Wardalina 

7

0 

8

0 
Tuntas 

3

1 
Windari 

7

0 

8

3 
Tuntas 

3

2 
Yogi Retnanda 

7

0 

6

0 
Belum Tuntas 

Sumber : Dokumentasi, kelas VII B SMP Tunas Dharma  

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa masih banyak peserta didik yang 

mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal  (KKM) yaitu 15 peserta 

didik atau 46,87 % dan yang mendapatkan nilai diatas KKM yaitu 17 peserta 

didik atau 53,13 % dari jumlah keseluruhan peserta didik. Kegiatan belajar tanpa 

adanya sesuatu yang mendorongnya tidak akan membawa kepada suatu tujuan 

pembelajaran. Sebagaimana penggunaan media Power Point berbasis video dapat 

menjadi dorongan bagi peserta didik untuk belajar khususnya Pendidikan Agama 

Islam.  



 

Mengingat pentingnya pembelajaran PAI maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui efektivitas pembelajaran PAI dengan 

pemanfaatan media Power Point berbasis video. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “Efektivitas Penggunaan Media Power Point Pembelajaran PAI 

di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  penelitian  dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran PAI di kelas VII B SMP Tunas Dharma kurang efektif. 

2. Banyak peserta didik yang mengobrol dan melakukan aktivitas lain saat 

proses pembelajaran. 

3. Nilai Peserta didik masih banyak dibawah Kriteria ketuntasan Minimal 

(KKM). 

Kenyataan ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

efektivitas penggunaan media Power Point dalam pembelajaran PAI di SMP 

Tunas Dharma. 

 

E. Fokus Penelitian 

Kemudian karena adanya keterbatasan baik tenaga dan waktu supaya hasil 

penelitian lebih terfokus maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 



 

keseluruhan yang ada pada objek atau situasi tertentu, tetap perlu menentukan 

fokus. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SMP Tunas Dharma 

Way Galih Lampung Selatan, yaitu kelas VII B yang menjadi fokus 

penelitian. 

2. Efektivitas penggunaan media Power Point berbasis video dalam 

pembelajaran PAI pokok bahasan shalat Jum‟at. 

3. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan media pembelajaran Power 

Point dalam kegiatan belajar PAI. 

 

F. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana efektivitas penggunaan Media Power Point dalam 

pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2016/2017?  

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penggunaan media Power 

Point dalam kegiatan belajar PAI? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 



 

a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Power Point dalam 

pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan 

tahun ajaran 2016/2017. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan 

media Power Point dalam kegiatan belajar PAI. 

 

 

2. Manfaat Penelitian  

Penilitian ini memiliki arti yang penting karena mempunyai manfaat 

bagi berbagai pihak antara lain:  

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam 

meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Tunas Dharma dalam rangka mengembangkan usaha-usaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

nantinya dapat dijadikan percontohan terhadap lembaga pendidikan 

dalam hal penggunaan media Power Point sebagai media dalam proses 

pembelajaran.  



 

c. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

usaha pemahaman materi yang disampaikan oleh guru dan meningkatkan 

prestasi belajar PAI terutama peserta didik di SMP Tunas Dharma. 

d. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif referensi bagi peneliti 

berikutnya sebagai kemungkinan dilakukannya pengembangan penelitian 

yang serupa namun pada kajian materi yang berbeda.  

 

H. Metodologi Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan “sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
20

 Dengan demikian, 

yang dimaksud dengan metodologi penelitian disini adalah cara atau jalan yang 

dipergunakan dalam suatu penelitian dalam rangka mencari pemecahan masalah 

yang diteliti sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh gambaran 

dilapangan tentang efektivitas penggunaan media Power Point dalam 

pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D” 

(Bandung:  Alfabeta, 2014), h. 3. 



 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di 

lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. 

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan 

alamiah.
21

 Penelitian ini dilakukan di SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan.
22

 Data yang diteliti tentang efektivitas 

penggunaan media Power Point dalam pembelajaran PAI dikelas VII  

SMP Tunas Dharma dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subyek Penelitian  
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 

26. 
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), h. 234. 



 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Jika kita berbicara tentang subyek penelitian, sebetulnya kita 

berbicara tentang unit analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian 

atau sasaran penelitian.
23

 Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah 

Kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik kelas VII 

B SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

 

 

b. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media 

Power Point berbasis video dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dalam pembelajaran PAI di kelas VII SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan. 

c. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi atau tempat penelitian 

di SMP Tunas Dharma yang terletak di jalan Seno No. 08 Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.  

d. Waktu Penelitian 

Penulis telah diberi izin oleh kepala sekolah SMP Tunas Dharma 

Way Galih dari tanggal 12 Januari - 12 Februari 2017 untuk melakukan 
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penelitian sesuai persetujuan pembimbing akademik I dan II serta Dekan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. 

e. Sumber Data 

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan 

akurat. Dalam penelitian ini pnulis menggunakan sumber data, yakni 

sebagai berikut: 

1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 

2) Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 

tersedia.
24

 

3. Teknik  Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
25

 Adapun 

teknik yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut:  
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a. Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
26

 

Observasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 

 

 

 

1) Observasi partisipan 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

penelitian.
27

 

2) Observasi non partisipan 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dalam kehidupan sehari-

hari orang yang sedang diamati tetapi hanya sebgai pengamat 

independen. 

3) Observasi terstruktur 

Observasi yang dirancang secara sistematis tentang apa yang akan 

diamati kapan dan dimana tempatnya. 
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4) Observasi tidak terstruktur 

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan 

instrument penelitian tentang apa yang akan diobservasi. 

Adapun observasi yang akan digunakan oleh penulis adalah 

observasi partisipan dimana peneliti terlibat dan ikut dengan kegiatan 

yang mereka lakukan. Adapun yang akan di observasi adalah keadaan 

sarana prasarana, proses pembelajaran PAI, keadaan peserta didik dalam 

proses pembelajaran PAI dan penggunaan media Power Point berbasis 

video dalam pembelajaran PAI.   

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
28

 Wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi.
29

 Wawancara digunakan peneliti sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang telah mendalam.  

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka 

wawancara dapat dibagi atas tiga macam, yakni: 
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1) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

2) Wawancara tidak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

pewawancara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 

dari pokus penelitian. 

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti 

situasi.
30

 

Dari beberapa jenis wawancara, penulis menggunakan wawancara 

bebas terpimpin yang diajukan kepada: 

1) Wakil Kepala SMP Tunas Dharma, untuk memperoleh data tentang 

sarana prasarana. 

2) Guru PAI SMP Tunas Dharma, untuk memperoleh data tentang 

kendala pembelajaran PAI di Kelas VII B dan poses penggunaan 

media Power Point berbasis video dalam pembelajaran PAI. 

3) Peserta didik kelas VII SMP Tunas Dharma, untuk memperoleh data 

tentang tanggapan pengguanaan media Power Point berbasis video 

dalam pembelajaran PAI. 

c. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang 

menyerupai catatan-catatan, transkip, buku, notulen, surat kabar, majalah, 

legger, agenda dan sebagainya.
31

 Dengan demikian metode dokumentasi 

adalah bentuk sumber data tentang informasi yang berhubungan dengan 

dokumentasi baik yang remi maupun tidak resmi. Metode dokumentasi 

ini penulis gunakan untuk menghimpun data yang berupa catatan-catatan, 

sejarah singkat sekolah, struktur organisasi sekolah, daftar nilai, tenaga 

pengajar, administrasi dan data peserta didik atau guru serta dokumen-

dokumen lainya yang berhubungan dengan penelitian dan dibutuhkan 

oleh peneliti.  

Penggunaan metode ini di harapkan memperoleh makna yang lebih 

valid kebenarannya.  Kejadian  yang  merupakan  sebuah  proses  yang  

tak  terbatas diharapkan mampu terungkap secara empiris dan selanjutnya 

mampu dijadikan sebagai bukti yang akurat. 

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
32

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
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memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam 

kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.
33

 

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan 

Huberman, yaitu ada tiga macam kegiatan:  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
34

 Dengan demikian, data yang direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Karena pada dasarnya data yang terkumpul dari lapangan 

begitu kompleks, rumit dan belum bermakna, kemudian direduksi. data 

yang dianggap pentinga dan relevan yaitu yang berkaitan dengan 

efektivitas penggunaan Power Point berbasis video dalam pembelajaran 

PAI.  

b. Penyajian Data (Display Data) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singakat, 

bagan, hubungan antara kategori, flowchat dan sejenisnya.
35

 

Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik 

oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan, 

bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis) 

Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan suatu 

pristiwa, sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil 

suatu kesimpulan. 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
36
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Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan 

dari penelitian ini, diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan pendekatan berfikir 

induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk menjaga 

keobjektifan, keakuratan, keterukuran dan kepastian. Sehubungan dengan 

pemeriksaan keabsahan Sugiono mengatakan bahwa, uji kredibilitas data 

diperiksa dengan teknik-teknik sebagai berikut: perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, 

analisis kasus negative dan kecukupan refrensi. Dari beberapa uji keabsahan 

data, penulis menggunakan triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Tujuan 

dari triangulasi adalah mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan waktu. triangulasi memiliki tiga macam bentuk yaitu: 



 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dingunakan untuk mengecek dengan wawancara, 

observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.
37

 

Dari beberapa jenis triagulasi diatas peneliti menggunakan teknik 

pengecekan keabsahan data dengan triagulasi teknik dan triangulasi waktu. 

d. Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan merupakan penelusuran pustaka yang 

berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah ataupun sumber lain yang dijadikan 

peneliti sebagai bahan rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang 

laksanakan. 

Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai bahan rujukan, diantaranya: 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Karta Kusuma, Sri Buwono dan M. Basri 

Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul “Efektivitas 
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Penggunaan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran 

IPS Siswa Kelas VII”. Skripsi tersebut mendeskripsikan efektivitas 

penggunaan media Power Point terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan media Power Point lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa Kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pontianak.
38

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Ahmad Hitler  guru bidang studi IPS Terpadu 

SMP Negeri 2 Tanantovea yang berjudul "Penggunaan Media Presentasi 

Microsoft Power Point untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Terpadu Pada 

Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 2 Tanantovea". Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari siklus I dan II, hasil observasi 

guru dan siswa serta hasil tes tindakan mengalami penisngkatan. Hal ini 

membuktikan bahwa Penggunaan media Presentase Microsoft Power Point 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu di kelas VIII A SMP Negeri 2 

Tanantovea.
39
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Hery Iswanto mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul “Pemanfaatan Multimedia Power Point untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Sistem Saraf di 

SMP Roudlotus Saidiyyah Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penerapan bembelajaran dengan menggunakan media presentasi bentuk Power 

Point dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II SMP 

Rouslotus Saidiyyah Semarang tahun pelajaran 2005/2006.
40

 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang efektivitas 

penggunaan media Power Point dalam pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma 

Way Galih Lampung Selatan. Penelitian difokuskan pada keefektifan media 

Power Point berbasis video dalam pembelajaran PAI pokok bahasan shalat 

Jum‟at di kelas VII B SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

A. Efektivitas Pembelajaran 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa efektivitas 

berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) berhasil guna, 

ketepatgunaannya, hasil guna, penunjang tujuan-tujuannya.
41

 Efektivitas sering 

diartikan sebagai keberhasilan didalam mencapai sesuatu.
42

 Efektivitas adalah 

adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan 

sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.  

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektivan pengajaran yaitu: 

a. Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap KBM; 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara peserta didik; 

c. Ketepatan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan peserta didik 

diutamakan; dan 

d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir b, tanpa mengabaikan butir d.
43

 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa efektivitas  

pembelajaran adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 
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dengan sasaran yang dituju. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua 

tugas pokok, tercapainya tujuan pembelajaran, ketepatan waktu dan adanya 

partisipasi aktif dari peserta didik. 

Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara 

tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau 

perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Berdasarkan sistem, 

kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-proses-output, 

tidak hanya output atau hasil.
44

 Pekerjaaan seseorang dikatakan efektif jika dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sudah 

mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan tersebut.
45

 

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan 

kegiatan pembelajaran di sekolah tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar, 

melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Menurut Hamalik 

pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat  

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan  motivasi  dan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh  

psikologis terhadap peserta didik.
46

  

Penggunaan media pembelajaran dapat efektif dan efisien menurut Arief S. 

Sadiman, dkk terdapat tiga langkah, meliputi: 
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a. Persiapan sebelum menggunakan media, yaitu mempelajari buku petunjuk  

dan perlu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan;   

b. Kegiatan selama menggunakan media, yaitu menjaga suasana ketenangan  dan 

jika pada saat penyajian media berjalan ada kegiatan, seperti menjawab  

pertanyaan, diskusi dan lain-lain. Perintah-perintah tersebut harusnya  

dilakukan dengan tenang;   

c. Kegiatan tindak lanjut, yaitu guru melalukan evaluasi  menggunakan  soal  tes  

yang  dikerjakan peserta didik.
47

  

Adapun indikator penggunaan media pembelajaran Power Point adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketepatan media pembelajaran Power Point dengan tujuan pembelajaran; 

b. Kesesuaian media pembelajaran Power Point dengan taraf berfikir peserta 

didik; 

c. Ketersedian waktu untuk menggunakan media pembelajaran;  

d. Bersifat interaktif dan content rich.
48

 

 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media  

Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses  pembelajaran. 

Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium, kata media berasal 

                                                           
47

Arief S. Sadiman, et al. Media Pendidikan  “Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.198 et seq. 

48
Chandra Putri Tirtiana “Pengaruh Kreativitas Belajar, Penggunaan Media Pembelajaran 

Power Point, dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Pada Siswa 

Kelas X Akt Smk Negeri 2 Blora Tahun Ajaran 2012/2013”. (On-line), tersedia di :  

http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/eeaj/2751 (08 Desember 2016). 

http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/eeaj/2751%20(08


 

dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, ‟perantara‟, 

atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara  (َوَسائِل) atau 

pengantar pesan kepada penerima pesan.
49

 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian media, Gerlach & Ely 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

Dalam pengertian ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.
50

 

Menurut Briggs media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan 

sebagainya.
51

 Menurut National Education Associaton mengungkapkan 
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bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak 

maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras.
52

 

Menurut Santoso S. Hamidjojo dalam Amir Achsin media adalah 

semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide, sehingga ide atau 

gagasan itu sampai pada penerima.
53

 AECT (Association of Education and 

Communication Technology) dalam Yusufhadi mengartikan media sebagai 

segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi.
54

 

Sedangkan menurut Sutirman media merupakan komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk 

belajar.
55

 

Istilah pembelajaran digunakan untuk menunjukan usaha pendidikan 

yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang ditetapkan terlebih 

dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta yang pelaksanaanya terkendali. 

Perlu ditegaskan bahwa dalam proses pendidikan sering kali seseorang 
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belajar tanpa disengaja, tanpa tahu tujuanya terlebih dahulu, dan tidak selalu 

terkendalikan baik dalam artian isi, waktu, proses, maupun hasilnya. 

Media pendidikan oleh Commission on Instructional Technology 

dalam Yusufhadi diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran di samping 

guru, buku teks dan papan tulis.
56

   

“Yusufhadi mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan si belajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan 

terkendali”.
57

 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian media 

pembelajaran, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang di gunakan sebagai alat ataupun 

sarana komunikasi antara pendidik dan peserta didik untuk menyalurkan 

pesan serta dapat merangsang pikiran, perhatian dan minat peserta didik 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang bertujuan, menarik 

dan efesien. 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

                                                           
56

 Yusufhadi Miarso, Loc. Cit., mengutip The Commission of Instructional Technology Report, 

to Improve Learning (New York: R.R. Bowker Co, 1970) 

 
57

Ibid,  h. 458. 



 

Dalam suatu proses pembelajaran, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran.  Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain 

yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan 

pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan peserta didik kuasai 

setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik peserta didik. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah 

satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata 

dan diciptakan oleh guru.
58

 

Fungsi media pembelajaran sebagia alat bantu pembelajaran, adalah 

sebagai berikut: 

a. Mempermudah proses pembelajaran dikelas 

b. Meningkatkan efesiensi proses pembelajaran 

c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar 

d. Membantu kosentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran.
59

 

 

Jadi fungsi media pembelajaran secara umum adalah sebagai sarana 

alat bantu mempermudah guru dalam menyampaikan pesan (bahan ajar) 

kepada peserta didik, serta membantu kosentrasi peserta didik dalam 

memahami bahan ajar yang disampaikan oleh guru, meningkatkan efesiensi 
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proses pembelajaran dan tercipta pembelajaran yang efektif. Media 

pembelajaran Power Point ini akan membantu peserta didik lebih mudah 

memahami materi pembelajaran, karena merupakan media yang interaktif. 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan  

teknologi. Cikal bakal tentang penggunaan teknologi dalam komunikasi 

termasuk komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini diungkapkan  dalam  surah  

An-Naml ayat 28-30, yaitu tentang cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. 

                                

                                         

    

Artinya: “Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada 

mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah 

apa yang mereka bicarakan. Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-

pembesar, Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat 

yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan 

Sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang 

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (Q.S. An Naml: 29-30) 

 

Dari potongan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis tersebut  terjadi 

teknologi komunikasi yang canggih pada masa itu, Nabi  Sulaiman 

menggunakan burung Hud-hud untuk menyampaikan pesan  dalam bentuk 

surat yang disampaikan kepada Ratu Balqis, sehingga yang disampaikan 

dapat terima dengan baik sampai pada tujuan yang  dikehendaki. 



 

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada masa  sekarang 

(modern), tentunya mempunyai perbedaan dalam wujudnya. Media 

pembelajaran berbasis teknologi dewasa ini sangat maju dan cukup  variatif, 

masih terbuka untuk lebih canggih masa pada yang akan  datang.  

Berdasarkan perkembangan teknologi. Seels dan Richey membagi 

media pembelajaran dalam empat kelompok, yaitu: 

a. Media hasil teknologi cetak 

Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi melalui proses pencetakan mekanis atau  

fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, 

foto dan representasi fotografik. Materi cetak dan visual  merupakan 

pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pengajaran lainnya. 

Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak, 

contohnya buku teks, modul, majalah, hand-out dan lain-lain. 

b. Media hasil teknologi audio-visual 

Media hasil teknologi audio-visual menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis  dan elektronik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Contohnya proyektor  film,  

televisi, video dan sebagainya. 

c. Media hasil teknologi berbasis komputer 

Media hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan 

atau menyampaikan materi dengan menggunakan  sumber-sumber yang 



 

berbasis mikro-prosesor. Berbagai jenis  aplikasi teknologi berbasis 

komputer dalam pengajaran umumnya  dikenal sebagai computer-

assisted instruction (pengajaran dengan bantuan komputer). 

d. Media hasil teknologi gabungan 

Media hasil teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media 

yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa teknologi ini  

dianggap teknik yang paling canggih.
60

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media Power Point 

termasuk dalam jenis media pembelajaran hasil teknologi gabungan, karena 

Power Point adalah sebuah softwere yang dikembahkan oleh perusahaan 

microsoft dalam penggunaannya dikendalikan oleh komputer dan 

diproyeksikan melalui LCD proyektor. 

4. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam pemilihan media pembelajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, media pembelajaran dipilih atas 

dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan.  

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran  

c. Kemudahan dalam memperoleh media  
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d. Keterampilan guru dalam menggunakan media  

e. Tersedia waktu untuk menggunakan media  

f. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik.
61

 

 

  

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, 

antara lain : 

a. Tujuan instruksional yang ingin dicapai  

b. Karakteristik peserta didik atau sasaran  

c. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan  

d. Keadaan latar atau lingkungan  

e. Luasnya jangkauan yang ingin dilayani.
62

 

Keterkaitan antara media pembelajaran dan tujuan, materi, metode dan 

kondisi peserta didik, harus menjadi perhatian dan pertimbangan guru untuk 

memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, 

sehingga media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran setidaknya harus 

disesuaikan dengan empat aspek tersebut. 

5. Manfaat Media Pembelajaran  
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Media pembalajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik sehingga dapat 

mendorong tercapainya proses belajar mengajar.
63

  

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. 

Menurut kemp dan Dauton mengemukakan beberapa hasil penelitian yang 

menunjukan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran di kelas 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku; 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik; 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif; 

d. Waktu pembelajaran dapat lebih singkat; 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana terdapat integrasi 

didalamnya; 

f. Pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun; 

g. Dapat meningkatkan sikap positif siswa; dan 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif.
64

 

Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar peserta didik, diantaranya: 

                                                           
63

R. Ibrahim,  Nana  Syaodih S,  Perencanaan Pengajaran  (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004), h. 

121. 

64
Azhar Arsyad, Op. Cit., h. 25. mengutip Kemp, J.E. dan Dautn, D.K. Planning and Producing  

Instrutional Media (New York: Harper & Row, Publishers, 1985), h. 3 et seqq. 



 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik; 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya; 

c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi;  

d. Serta peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena 

tidak hanya mendengarkan guru menerangkan saja.
65

 

 Sedangkan menurut Azhar Arsyad manfaat praktis dari media 

pembelajaran diantaranya: 

a. Media dapat memperjelas penyajian informasi; 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

peserta didik; 

c. Media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu; serta 

d. Media dapat memberikan kesamaan pengalaman pada siswa tentang 

informasi yang disampaikan.
66

 

Dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat dipahami bahwa banyak 

sekali manfaat dari penggunaan media pembelajaran baik bagi guru maupun 

bagi peserta didik antara lain memudahkan penyajian materi, meningkatkan 

hasil belajar, mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu. 

 

C. Media Presentasi Power Point 

1. Pengertian Media Presentasi Power Point 
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Semua jenis media pada dasarnya dibuat untuk disajikan atau 

dipresentasikan kepada sasaran. Yang membedakan antara media presentasi 

dengan media pada umumnya adalah bahwa pada media presentasi pesan 

atau materi yang disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan 

disajikan melalui prangkat alat saji (proyektor). Pesan atau materi yang 

dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi 

dalam satu kesatuan yang utuh.
67

 

Power Point merupakan sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan microsoft dan merupakan salah satu program 

berbasis multi media. Didalam komputer, biasanya program ini sudah 

dikelompokkan dalam program microsoft office. Program ini dirancang 

khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh 

perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun perorangan, dengan bebagai 

fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang 

menarik.
68

  

Pengertian Power Point dalam buku Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, adalah salah satu software yang dirancang khusus 

untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah 

dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, karena tidak 
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membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data.
69

 Power Point 

digunakan untuk membuat presentasi antara lain adalah untuk membuat 

aplikasi panduan pendidikan, contohnya digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Dari berbagai definisi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa media 

presentasi Power Point adalah usaha memberikan gambaran umum dengan  

bantuan media komunikasi berupa aplikas perangkat lunak yang dirilis oleh 

pengembang software terkemuka Microsoft yang menyediakan layanan  

untuk  menampilkan  sebuah  ide, gagasan,  materi dan lain-lain kedalam 

beberapa slide yang dapat digunakan dalam sebuah  presentasi. 

2. Keunggulan dan Kelemahan Media Presentasi Power Point  

Sebagai program aplikasi presentasi yang populer Microsoft Power 

Point paling banyak digunakan untuk berbagai kepentingan presentasi. 

Adapun keunggulan dari media presentasi Power Point menurut Yudhi 

Munandi  yaitu: 

a. Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada secara 

fisik atau diistilahkan dengan imagery. Secara kognitif pembelajaran 

dengan menggunakan mental imagery akan meningkatkan retensi 

peserta didik dalam mengingat materi-materi pembelajaran. 
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b. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah. 

c. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur seperti teks, 

gambar, video, grafik, tabel, suara dan animasi menjadi satu kesatuan 

penyajian yang terintegrasi. 

d. Dapat mengakomodasi peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya 

terutama bagi mereka yang memiliki tipe visual, auditif, kiestetik atau 

yang lainnya.
70

 

Menurut Daryanto keunggulan dari media presentasi Power Point 

yaitu: 

a. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi 

baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

b. Lebih merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji. 

c. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

d. Tenanga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 

sedang disajikan. 

e. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-

berulang. 
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f. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. (CD/ Disket/ 

Flashdisk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana.
71

 

Media  presentasi  Power Point  juga  memiliki  kelemahan  antara 

lain: 

a. Belum tentu semua  gambar  visual  dapat  disenangi  oleh  para  peserta 

didik;   

b. Peserta didik harus dibimbing dalam menerima dan menyimak pesan-

pesan visual secara tepat.
72

 

Dari uraian beberapa ahli di atas tentang keunggulan media  presentasi 

Power Point, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media presentasi Power 

Point mendukung untuk pembelajaran, khususnya dalam Pembelajaran PAI 

pokok bahasan shalat, walaupun masih ada kelemahan dari penggunaan  

media presentasi Power Point, maka guru harus bisa menutupi kelemahan 

tersebut. 

3. Membuat Media Presentasi Power Point 

a. Cara membuka Microsoft Power Point 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuka program 

Microsoft Power Point, yaitu: 
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1) Klik Start kemudian sorot program pilih Microsoft Office pilih 

Microsoft Power Point. 

2) Klik pada Shortcut atau icon Microsoft Power Point yang ada pada 

desktop komputer. Setelah anda mengeksekusi atau memilih ikon 

Microsoft Power Point maka akan tampil lembar kerja program 

Power Point.
73

 

 

b. Membuat dan menambahkan slide baru 

Membuat Slide baru dapat dilakuan dengan berbagai cara. Cara 

pertama adalah dengan memilih menu File kemudian pilih New atau cara 

kedua dengan menekan tombol Ctrl+N pada keyboard. Kemudian akan 

muncul beberapa pilihan pada New Presentation Task Pane untuk 

membuat presentasi baru, antara lain: blank presentation, from desaign 

template, from auto content wizard, dan from existing presentation. Klik 

salah satu dari beberapa pilihan tersebut. 

Setelah membuka slide yang dinginkan, dari jumlah slide yang ada 

maka dapat ditambahkan beberapa slide baru sesuai dengan kebutuhan. 

Cara menambahkan slide baru dalam Microsoft PowerPoint adalah 

sebagai berikut: Pilih Insert pada menu bar, kemudian Klik New Slide 
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atau dengan menekan tombol Ctrl+M pada keyboard, maka akan muncul 

slide baru sesuai keinginan. 

c. Menyisipkan klip video dalam presentasi Power Point 

1) Pengertian video 

Video merupakan rangkaian dari banyak frame (bingkai)  

gambar yang ada didalamnya berisi tahap demi tahap dari suatu 

gerakan atau sekuen yang diputar dengan kecepatan tertentu. Video 

bisa merekam gambar dan suara secara bersamaan dengan sangat 

baik. Video dapat  menggambarkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara  alamiah  atau  suara  yang  sesuai. 

Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah 

prilaku atau psikomotor. Umumnya, peserta didik menganggap 

bahwa belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks 

sehingga mereka kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam 

berinteraksi dengan materi. Video memaparkan keadaan real dari 

suatu proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya 

pemaparan.
74

 

Sebagai media audiovisual dengan memiliki unsur gerakan dan 

suara, video dapat digunakan  sebagai alat bantu mengajar pada 

berbagai bidang studi. Kemampuan video untuk memanipulasikan 
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waktu dan ruang dapat mengajak peserta didik untuk melanglang 

buana kemana saja walaupun dibatasi oleh ruang kelas. Objek-objek 

yang terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya atau bahkan tidak dapat 

dikunjungi oleh peserta didik oleh karena lokasinya dibelahan bumi 

lain, dapat dihadirkan melalui media video.
75

  

2) Menyisipkan klip video dalam presentasi Power Point 

Power Point dapat mendukung video format asf, avi, mpg, mpeg, 

wmv dan juga mendukung format mov, mp4, dan swf.
76

 Saat 

menyisipkan video untuk embed satu klip video ke dalam presentasi, 

klik pada slide yang akan diembed video lalu pilih tab Insert > Video 

(Grup Media) Video from file. Pada kotak dialog Insert Movie yang 

tampil, pilih klip video yang ingin disisipkan dan klik Ok untuk 

melanjutkan.
77

 

3) Pra tinjau klip video 

Untuk melihat priview dari klip video yang telah disisipkan dalam 

slide presentasi, klik pada klip video tersebut pada tampilan normal, 

lalu klik tombol play pada bagian bawah klip video. Kita juga dapat 

klik play dari grup priview di tab Playback. Pada saat video berjalan, 
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kita bisa menghentikan sebentar video dengan mengklik tombol jeda 

(pause). 

4) Memutar klip tanpa terputus 

Saat kita embed klip video ke dalam prsentasi kita, seluruh konten 

klip video akan disalin. Dengan cara ini maka tidak perlu khawatir 

kemungkkinan jika akses terputus saat memindahkan file presentasi 

ke computer lain. 

5) Menentukan cara memutar klip video 

Untuk memutar klip video secara otomatis saat Slide Show, klik pada 

ikon klip video pada tampilan normal view. Pada tab Playback pilih 

automatically untuk star (grup Video Options). Untuk mengatur 

kapan ingin memutar klip video dengan mouse, pilih On Clik. 

6) Mengulang klip video secara otomatis 

Power Point dapat mengatur sebuah klip video berulang kali sampai 

berhenti ketika tombol (ESC) ditekan. Untuk melakukannya pilih klip 

video yang diinginkan lalu pada tab Playback, diberi tanda centang 

untuk loop Until Stopped. 

7) Kembali ke awal setelah selesai diputar 

Secara default, apabila klip video selesai diputar, maka klip video 

tidak akan kembali ke posisi awal kecuali telah dikonfigurasikan 

sebelumnya sesuai dengan keinginan kita. Pilih klip video yang 



 

diinginkan lalu pada tab Playback, beri tanda centang untuk Rewind 

After Playing. 

8) Menghapus dan memotong klip video yang tidak diperlukan 

o Menghapus klip video 

Untuk menghapus klip video, klik pada klip video di slide dalam 

tampilan normal lalu tekan tombol Delete. 

o Memotong (Trim) bagian dari klip video 

Untuk memotong dari bagian klip video, klik pada video klip di 

slide prsentasi lalu pilih tab Playback > Trim Video (grup Editing) 

ketika kotak dialong Trim Video muncul, untuk memotong (trim) 

posisi awal video klip, klik dan tahan posisi awal (yang tampil 

sebagai tampil sebagai marker hijau disebelah kiri) dan geser ke 

posisi awal baru. Untuk memotong (trim) posisi akhir video klip, 

klik dan tahan posisi akhir (yang tampil sebagai marker merah di 

sebelah kanan) dan geser ke posisi akhir baru. Klik Ok apabila 

sesesai. 

9) Menambahkan gambar poster ke dalam klip video  

Untuk menambahkan gambar berupa poster ke dalam klip video, 

jalankan video tersebut sampai frame yang kita ingin jadikan poster 

frame, tekan tombol jeda pada klip video tersebut lalu pilih tab 

Format > Poster Frame (grup Adjust) Current Frame. Kita juga dapat 



 

memilih Image From File dari grup Adjust jika ingin menyisipkan 

gambar dari komputer untuk dijadikan poster klip video. 

 

D. Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang direncanakan oleh pendidik  

untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengatur dan menciptakan 

lingkungan belajar dengan menggunakan metode tertentu sehingga dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik secara efektif dan efisien 

serta dengan hasil optimal.
78

 

Pembelajaran menurut Oemar Hamalik: “Sebagai suatu kombinasi 

yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran”.
79

 

Proses pembelajaran pada hakekatnya merupakan interaksi peserta didik 

dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik. Dalam 

interaksi tersebut banyak diketahui oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh 

diri sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan 

pembelajaran, tugas seorang guru yang utama adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta didik.
80
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Sedangkan Pendidikan agama Islam merupakan salah satu ilmu 

pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

agama Islam berisikan tuntunan bagi peserta didik dalam menjalani hidup. 

Agar memiliki pribadi yang soleh atau solehah. Pendidikan agama Islam, 

merupakan pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 

selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.
81

 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran 

Islam dan tatanan nilai kehidupan islami, pembelajaran PAI perlu diupayakan 

melalui perencanaan yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, putusan 

dan pengembangan kehidupan peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu: 

a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana 

dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.  
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b. Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti dibimbing, 

diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.  

c. Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar 

terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam.  

d. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam peserta 

didik.
82

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI merupakan suatu 

usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2. Karakteristik Mata Pelajaran PAI di SMP 

Pendidikan agama Islam (PAI) SMP mempunyai karakteristik tertentu 

yang membedakan dengan mata pelajaran yang lain diantaranya: 

a. PAI adalah rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaranajaran 

pokok yang terdapat dalam agama Islam. Dari segi isinya, PAI 

merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu komponen, dan 
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tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang bertujuan 

mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. 

b.  PAI sebagai sebuah program pembelajaran, diarahkan pada (1) menjaga 

aqidah dan ketaqwaan peserta didik, (2) menjadi landasan untuk rajin 

mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di sekolah; (3) mendorong 

peserta didik untuk kritis, kreatif dan inovatif dan; (4) menjadi landasan 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. PAI bukan hanya 

mengajarkan pengetahuan tentang agama Islam, tetapi juga untuk 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial). 

c. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penguasaan kompetensi 

kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 

d. Materi PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu 

Aqidah, syari‟ah dan akhlak. 

e. Output program pembelajaran PAI di sekolah adalah terbentuknya peserta 

didik yang memiliki akhlak mulia (budi pekerti luhur) yang merupakan 

misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad Saw di dunia ini. Pendidikan 

akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam sehingga pencapaian akhlak 

mulia (karimah) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan.
83

 

3. Tujuan pembelajaran PAI 
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Pada dasarnya melalui proses pendidikan akan membentuk 

kepribadian seseorang.
84

 Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

sekolah, khususnya SMP adalah peserta didik memahami dan menghayati 

konsep-konsep dan hukum-hukum agama Islam dan mampu menerapkannya 

dalam prilaku khidupan sehari-hari. Sehingga mampu menjadi generasi muda 

yang cerdas dan berakhlak mulia sebagaimana tujuan pendidikan yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945.  

Tujuan pendidikan Islam merupakan suatu faktor yang sangat penting 

di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau 

yang hendak dituju oleh pendidikan. Demikian halnya dengan pendidikan 

agama Islam, maka tujuan pendidikan agama Islam itu adalah tujuan yang 

ingin dicapai oleh pendidikan agama Islam dalam kegiatan pelaksanaan 

pendidikan agama Islam. 

Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan pendidikan Islam 

itu meliputi: 

 

 

a. Tujuan Tertinggi /Terakhir 
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Tujuan ini bersifat mutlak, yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan 

hidup manusia, dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, 

yaitu:
85

 

1) Menjadi Hamba Allah  

Tujuan tertinggi pembelajaran pendidikan Agama Islam ialah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah SWT. Jadi menurut Islam, 

pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan 

kepada Allah SWT. Yang dimaksud menghambakan diri ialah 

beribadah kepada Allah SWT. Islam menghendaki agar manusia 

dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana 

yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Adz 

Dzariyat ayat 56: 

                   

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (Q.S. Adz 

Dzariyat: 56).
86

 

 

2) Mengantarkan Subjek didik menjadi Khalifah Allah fi Al-Ardh. Yang 

mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya dan lebih jauh lagi, 

mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, firman Allah SWT dalam 

Al-Quran surah Al-An‟am Ayat 165. 
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Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (Q.S. Al An‟am: 165).
87

 

 

3) Untuk memperoleh kesejahteraan dunia akhirat. Allah SWT berfirman 

dalam Al-Quran surah Al-Qashash Ayat 77: 

                       

                         

           

Artinya:“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 

(Q.S. Al-Qashash: 77).
88

 

b. Tujuan Umum 

Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan 

pendekatan filosofik, tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik. 
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Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat 

diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kepribadian. 

c. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan, selama berpijak pada kerangka tujuan tertinggi/terakhir 

dan umum itu. Pengkhususan tersebut dapat didasarkan pada: 

1) Kultur dan cita-cita suatu bangsa 

2) Minat, bakat dan kesanggupan subyek peserta didik. 

3) Tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu. 

4. Prinsip Pembelajaran PAI 

Prinsip pembelajaran PAI yang harus diperhatikan guru yaitu: 

a. Berpusat pada peserta didik (kegiatan pembelajaran yang menempatkan 

peserta didik sebagai subyek belajar dan mendorong mereka untuk 

mengembangkan segenap bakat dan potensinya secara optimal) 

b. Belajar dengan melakukan. Belajar bukan hanya sekedar mendengarkan, 

mencatat sambil duduk di bangku, akan tetapi belajar adalah proses 

beraktivitas, belajar adalah berbuat (learning by doing); 

c. Mengembangkan kecakapan sosial. Maksudnya strategi pembelajaran 

diarahkan kepada hal yang memungkinkan peserta didik terlibat dengan 

pihak lain;  



 

d. Mengembangkan fitrah ber-Tuhan. Pembelajaran yang mengarahkan pada 

pengasahan rasa dan penghayatan agama sesuai dengan tingkatan usia 

peserta didik.  

e. Mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah  

f. Mengembangkan kreativitas peserta didik 

g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi 

h. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik 

i. Belajar sepanjang hayat. Mendorong peserta didik mencari ilmu 

dimanapun berada 

j. Perpaduan kompetisi, kerjasama dan solidaritas.
89

 

5. Fungsi Pembelajaran PAI  

Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga.  

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat.  
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c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran 

agama Islam.  

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman pengalaman 

ajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau budaya lain yang dapat membahayakan dirinya.  

f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nir-nya), sistem dan fungsi nasionalnya.  

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khususnya di bidang agama Islam.
90

 

6. Peranan Pembelajaran PAI 

Pendidikan agama Islam adalah merupakan alat pengontrol dan 

pengendali hidup manusia, yakni agama yang memberikan pedoman dan 

petunjuk sebagai syarat yang harus dilaksanakan di dalam menciptakan sikap 

dan perilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam serta mempunyai akhlak 

mulia. Sebagai mana digaskan oleh Athiyah Al Abrasy yang mengatakan 
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“jiwa dari pendidikan agama Islam ialah pendidikan moral dan akhlak”.
91

 

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka setiap guru agama 

hendaknya menyadari bahwa pendidikan agama bukunlah sekedar 

mengajarkan agama, akan tetapi pendidikan agama harus diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. Efektivitas Penggunaan media Power Point dalam Pembelajaran PAI 

Media yang efektif adalah media yang mampu mengkomunikasikan 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan atau sumber dapat ditangkap 

secara utuh oleh penerima pesan tersebut. Oleh karena itu dalam merancang 

kegiatan pembelajaran hendaknya dipilih pula media yang benar-benar efektif 

dan efisien atau merancang media sendiri shingga dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran yang akhirnya terbentuk kompetensi dari peserta didik. 

Sholat adalah salah satu materi yang penting untuk diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 

wajib dikerjakan bagi seluruh muslim. Shalat merupakan tiang agama dan shalat 

merupakan bukti seseorang mukmin dan muslim. Shalat akan menghasilkan 

ketenangan batin, sehingga yang tidak menjalankan shalat atau lalai arti dan 

tujuan shalat, akan merasakan kecemasan.
92

 Secara bahasa shalat berasal dari 

                                                           
91

Muhammad Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1970), h. 3.  

92
Didiek Ahmad Supadie, et. al. Studi Islam II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 60.  



 

bahasa Arab yang memiliki arti, doa. Sedangkan, menurut istilah, shalat 

bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan 

takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagai umat muslim yang sudah 

balig wajib melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari semalam dengan 

beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.
93

 Dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitian pada materi shalat jumat di kelas VII B. Shalat Jum‟at 

diwajibkan atas setiap laki-laki muslim. Materi tentang shlat Jum‟at akan 

tersampaikan dengan baik kepada peserta didik apabila guru memberikan contoh.  

Agar proses pembelajaran tentang shalat Jum‟at berlangsung dengan baik, 

maka guru diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran yang tepat 

dalam proses pembelajaran. Media yang dapat digunakan antara lain adalah 

Power Point berbasis video, media ini cocok digunakan sebagai penunjang  

pembelajaran  PAI  khususnya pada materi tentang shalat Jum‟at karena di dalam 

materi shalat membutuhkan media yang dapat menyajikan informasi, 

memperaktikkan dan memberi contoh, yaitu contoh bagaimana gerakan-gerakan 

dan bacaan shalat yang benar. Keberadaan Power Point berbasis video dalam 

pembelajaran PAI diharapkan meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Singkat Keadaan Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Tunas Dharma Way Galih  

SMP Tunas Dharma Way Galih berdiri pada tanggal 19 Maret 1985. 

Pada awalnya tahun 1978 di Blok V Desa Way Galih besdirilah sebuah 

Sekolah Lanjutan Pertama (SMP)  yang diberi nama  SMP Persiapan Negeri 

Way  Galih,  yang di promotori olah ketua Lembaga Sosial Desa (LSD) 

Sumarjo, dan di pimpin oleh Herus Suyono. Karena sesuatu dan lain hal, pada 

tanggal 09 Pebruari 1983  sekolah  tersebut dirubah dari SMP Persiapan 

Negeri menjadi SMP PGRI yang menginduk ke SMP PGRI 4 Kedaton. 

Melihat perkembangan sekolah yang kurang baik, dan pengurus yayasan 

PGRI dalam keaadaan vakum, maka pada awal tahun 1985 bermusyawarah 

untuk membentuk yayasan baru yang diberi nama “Yayasan Pendidikan 

Tunas Dharma Lampung Selatan” di Way Galih, dan  pada tanggal 19 Maret 

1985 terbitlah Akta Notaris Yayasan  No. 89  tanggal 19 Maret 1985, yang 

dikeluarkan oleh NOTARI (PPAT) “IMRON MA‟ARUF, SH  yang  bergerak 

di bidang pendidikan  mulai dari TK  sampai Perguruan Tinggi. 



 

Sejak berdiri sampai sekarang, SMP Tunas Dharma Way Galih 

dikepalai oleh: 

 

Tabel 3.1 

Periodesasi Kepala Sekolah SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

No Nama Periode Keterangan 

1. Heru Suyono 1977 - 1981  

2. Jufri Hadi Santoso   1981 - 1994  

3. Paulus Sumardi 1994 - 1997  

4. Drs.Hi.  Riskan Hamid. S   1997 - 2006  

5. Drs. Hj. Ahmad Usman 2006 - Sekarang  

Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Tunas Dharma Way Galih 

Dalam menjalankan proses pembelajaran SMP Tunas Dharma Way 

Galih memiliki sebuah tujuan yaitu “Mendidik, membimbing dan melatih 

peserta didik, agar berhasil menjadi siswa yang bertaqwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan mandiri serta mampu 

melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi”. Visi sekolah yang 

akan dituju adalah Taqwa, berprestasi, beriman, terampil (Taksimara) 



 

Menjadikan sekolah berkualitas sehingga tercapai peserta didik yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator sebagai berikut: 

a. Terciptanya kepribadian yang berbudi luhur untuk meningkatkan 

ketaqwan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Terujudnya masyarakat sekolah yag berprestasi 

c. Meningkatkan keimanan 

d. Terciptanta peserta didik yang kreatif dan inofatif pada bidang akademis 

dan non akademis 

e. Terciptanya masyarakat sekolah yang kondusif 

f. Terciptanya kerjasama yang sinergis dengan masyarakat. 

Sedangkan misi yang akan dicapai oleh SMP Tunas Dharma Way Galih 

dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajarannya adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan IMTAQ 

b. Meningkatkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah untuk 

mencapai prestasi akademis dan non akademis 

c. Mendorong para siswa untuk mengenal dirinya hingga dapat berkembang 

secara optimal 

d. Menegakkan Budaya Tertib dalam segala bidang 

e. Menciptakan lingkungan yang kondusif 

f. menerapkan Managemen partisipasi kepada seluruh warga sekolah 



 

g. Melaksanakan PBM secara efektif dan peingkatan NUN minimal 0,2 

setiap tahun 

h. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan 

i. Meningkatkan/mengembangkan kecakapan hidup (life skill). 

3. Sarana dan Prasarana SMP Tunas Dharma Way Galih
 
 

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Tunas Dharma Way 

Galih sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti adalah: 

 

Tabel 3.2 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Tunas Dharma  

Way Galih Tahun 2016/2017 

 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Kelas 8 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Guru 1 

4 Ruang Tata Usaha 1 

5 Ruang Perpustakaan 1 

6 Ruang BP/ BK 1 

7 Ruang UKS 1 



 

8 Ruang Keterampilan 1 

9 Ruang Staf/ Wakasek 1 

10 Ruang Multimedia 1 

11 Laboratorium Bahasa 1 

12 Laboratorium IPA 1 

13 Mushola 1 

14 Koperasi Siswa 1 

15 Gudang 2 

16 Kantin 1 

17 Kamar Mandi Guru 1 

18 Kamar Mandi Siswa 2 

19 Lapangan Basket 1 

20 Tempat Parkir Siswa Dan Guru 1 Unit 

Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

 

 

4. Struktur Organisasi SMP Tunas Dharma Way Galih
  

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Tunas Dharma  
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5. Keadaan Guru, Pegawai dan Peserta didik SMP Tunas Dharma Way 

Galih 

a. Keadaan Data Guru 

Yang dimaksud guru di sini adalah pendidik yang secara administrasi 

bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, dalam hal ini adalah 

guru yang mengajar di SMP Tunas Dharma Way Galih. Jumlah guru pada 

saat penelitian dilaksanakan sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Data Guru SMP Tunas Dharma Way Galih Tahun 2016/2017 

 

N

O 
NAMA JABATAN 

PENDIDIKAN 

LULUS IJAZA

H 

1 Drs. Ahmad Usman Kepala Sekolah 1990 S1 

STKIP 

2 Suripno, A.Ma.Pd Waka Kesiswaan 1989 D1 MTK 

3 Heru Suyono Guru Matematika 1963 SLTA 

Kej. 

4 Dr. Lukman, A.S Guru Matematika 1989 S1 

STKIP 



 

5 Tw. Tukijo, A.Ma.Pd Waka Kurikulum 1986 D2 IPA 

6 Rusdiyanto, S.Pd Guru B. 

Indonesia 

2011 S1 UT 

7 I Ketut Sarya, S.Pd Guru BK 2010 S1 UT 

8 Sutiyem Guru B. 

Indonesia 

1984 SLTA 

Kej. 

9 Nur Ali, S.Pd.I Guru B. Lampung 2005 SI PAI 

10 Dwi Yuni. M, 

A.Ma.Kom. 

Guru Tinkom 2012 D3 Kom 

11 Yetty Diana P, S.Pd Guru B. Inggris 2004 S1 

STKIP 

12 Siti Nurchasanah, S.Pd Guru IPS 2005 S1 

UNILA 

13 Debora Nelly W. S, 

S.Pd 

Guru B. 

Indonesia 

1998 S1 

UNILA 

14 Novi Winandara, S.Pd Guru B. Inggris 2013 S1 

STKIP 

15 Martina, S. Sos Guru PAI + Rohis 2006 S1 IAIN 

16 Misneri, S.Ag Guru PAI 2006 S1 IAIN 

17 Theresia. S, A. 

Ma.Kom 

Guru Tinkom + 

SB 

2006 D3 Kom 



 

18 Kurtubi, S.Pd.I Guru PAI 2012 S1 PAI 

19 Prihatino, S.E. S.Pd Guru Musik 1998 S1 

UNILA 

20 Hartini, S.Pd Guru SBK 2011 S1 UT 

21 Pujianto, S.Pd Guru Penjas 2006 S1 PAI 

22 Suri Layli M, A. 

Ma.Pd 

Guru B. Lampung 2001 D3 

23 Lies Subekti Endah 

S.S.Pd 

Guru IPA 2005 S1 

UNILA 

24 Mulyadi, S.Pd Guru PKN 1991 S1 

UNILA 

25 Wiwin Yusnita S.Pd.I Guru PKN 2013 S1 

STAIN 

26 Wahyu Wudha. N, 

S.Pd 

Guru IPA 2013 S1 

STKIP 

27 Rita Gestari, S.Pd Guru B. Inggris 2014 S1 

28 Agus Suyono P, S. Ora Guru Penjas 2012 S1 STO 

29 Darmi Yulista, S.Pd Guru IPS 1993 S1 

UNILA 

 Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

b. Keadaan Peserta didik 



 

Sebagaimana guru, peserta didik juga merupakan komponen 

pendidikan yang sangat penting. Banyak orang mengukur keberhasilan 

pendidikan dilihat dari mutu peserta didik yang keluar dari suatu lembaga 

pendidikan. Banyak juga orang yang mengukur kualitas lembaga 

pendidikan dari sudut banyaknya peserta didik yang mendaftar dan 

diterima, dan ukuran lain yang ditumpukan pada keberadaan peserta didik. 

Selain mengikuti materi kurikuler, peserta didik juga banyak yang 

mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan olahraga yang ada di sekolah. Hal 

ini dapat dilihat dari tabel berikut:  

 

 

Tabel 3.4 

Kegiatan Peserta didik SMP Tunas Dharma  

Way Galih Tahun 2016/2017 

 

Jenis Nama Kegiatan Hari 

Ekstra Kurikuler 

1. Rohis 

2. Pramuka 

3. Dramben 

Jum‟at 

       Sumber Data:Dokumentasi SMP Tunas Dharma 

 



 

Adapun yang peneliti maksudkan dengan keadaan peserta didik ini 

adalah jumlah peserta didik di SMP Tunas Dharma Way Galih. Data yang 

peneliti peroleh tentang peserta didik ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Jumlah Peserta Didik SMP Tunas Dharma  

Way Galih Tahun 2016/2017 

 

NO KELAS 

JUMLAH SISWA 

TOTAL 

L P 

1 VII 60 81 141 

2 VIII 58 72 130 

3 IX 68 66 134 

TOTAL 186 219 405 

     Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran PAI di 

SMP Tunas Dharma 

Adapun indikator yang akan diteliti berkaitan dengan keefektivan 

penggunaan media Power Point di kelas VII B SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan meliputi empat komponen masing-masing akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Ketepatan media pembelajaran Power Point dengan tujuan pembelajaran 

Upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran merupakan keharusan, dengan 

maksud agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat dicapai secara 

berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena itu guru di tuntut untuk memiliki 

kemampuan mengatur dan memilih media pembelajaran yang sesuai 

sebagaimana di kemukakan oleh Ibu Misneri selaku guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam: 

“Sebagai guru mata pelajaran PAI saya selalu berusaha melakukan 

pemilihan media pengajaran karena hal itu sangat membantu dalam 

upaya mencapai pembelajaran yang efektif di sekolah. Oleh karena itu 

setiap guru harus terus mengembangkan kompetensi dan 

keprofesionalannya dalam mengajar. Terlebih dulu PAI yang materi 



 

pelajarannya memerlukan banyak pertimbangan baik memilih maupun 

menggunakan metode pembelajaran”.
94

  

 

Berkaitan dengan ketepatan penggunaan media pembelajaran Power 

Point dengan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama 

Islam di SMP Tunas Dharma, maka peneliti berusaha untuk mendapatkan 

datanya secara langsung dari sumber data yang ada di SMP Tunas Dharma, 

sumber data tersebut meliputi guru dan peserta didik serta komponen yang ada 

dan bisa memberi keterangan tentang fenomena penelitian yang sedang 

diteliti. 

Media presentasi yang dikembangkan untuk keperluan pembelajaran 

memiliki ciri yang berbeda dengan media presentasi umum. salah satu 

perbedaan itu bahwa media presentasi pembelajaran terkait pada pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yaitu tujuan yang terukur dan 

terkontrol. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai dalam setiap 

kegiatan interaksi edukatif. Tujuan mampu memberikan garis yang jelas dan 

pasti ke mana, kegiatan interaksi edukatif akan di bawa. Tujuan dapat 

memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam mempersiapkan segala 

sesuatunya dalam rangka pengajaran, termasuk pemilihan dan penggunaan 

media pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Misneri:  
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“Dalam memilih media pembelajaran yang sesuai yang harus kita 

perhatikan adalah tujuan apa yang akan dikuasai siswa. Setelah 

menerima pelajaran, kompetensi dasar maupun tujuan yang tercakup 

dalam indikator-indikatornya”.
95

 

 

Misneri sebagai seorang guru PAI yang mengajar di kelas VII berkaitan 

dengan ketepatan penggunaan media Power Point dengan tujuan 

pembelajaran mengemukakan bahwa:  

“Power Point merupakan media pembelajaran yang sudah canggih yang 

memuat berbagai komponen yang dapat kita pilih sesuai dengan 

indikator dan keingian kita saat mengolah presentasi, misalnya animasi, 

gambar, audio, video dan sebagainya. Keterkaitan ketepatan media 

Power Point dengan tujuan pembelajaran saya rasa sudah tepat karena 

pada dasarnya materi-materi tentang shalat masuk kedalam rumpun ilmu 

fiqh yang tujuan akhirnya adalah siswa dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Media Power Point ini bisa kita 

tambahkan video yang mampu memberikan contoh bacaan dan gerakan 

shalat tersebut”.
96

 

 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Martina yang juga mengajar 

pendidikan agama Islam dan rohis kelas IX, beliau menyatakan bahwa “Media 

Power Point menyediakan menu yang sangat lengkap, kita dapat memilih 

sesuai yang kita butuhkan, materi-materi pembelajaran PAI yang bersipat 

praktek tepat jika disajikan dengan media Power Point berbasis video, karena 

mampu memberikan gambaran yang nyata. Peserta didik akan lebih semangat 
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memperhatikan pelajaran apabila kita banyak menayangkan video 

pembelajaran.
97

 

Selanjutnya menurut Ibu Misneri:  

Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

dimaksudkan agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan 

membentuk konsep-konsep serta kemampuan menganalisa, Penggunaan 

media pembelajran Power Point mampu melatih keaktifan belajar siswa 

yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan (intelegensi siswa).
98

 

 

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa media Power Point 

berbasis video merupakan media yang tepat untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran khususnya pada materi pembelajaran yang memerlukan 

visualisasi yang mendemostrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu 

seperti ekspresi wajah maupun suasana lingkungan tertentu. Salah satunya 

yaitu dalam materi memahami tata cara shalat Jum‟at yang mempunyai tujuan 

mengukur dan mengembangkan aspek psikomotorik. 

 

2. Kesesuaian media pembelajaran Power Point dengan taraf berfikir 

peserta didik 
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Siapakah yang akan menggunakan media? bagaimana karakteristik 

mereka bagaimana minat dan motivasinya? menjadi pertimbangan seorang 

guru dalam menggunakan media, karena pada akhirnya sasaran ini lah yang 

akan menentukan jenis media yang akan kita gunakan. Dalam berkomunikasi 

kita memerlukan visualisasi karena pesan yang disampaikan lebih menarik 

perhatian dan membuat anak lebih berkonsentrasi, unsur perhatian inilah yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran, karena dari adanya perhatian akan 

timbul rangsangan atau motivasi belajar sehingga akan meninggkatkan 

aktivitas belajar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Misneri: 

“Minat peserta didik terhadap pelajaran agama Islam masih rendah, 

bukan hanya pelajaran PAI tetapi pelajaran lainpun begitu. Kalau kita 

menggunakan metode dan media visual anak-anak akan semangat 

memperhatikan pelajaran, tapi kalau hanya menjelaskan dengan 

ceramah ya anak-anak kebanyakan ribut.”  

 

Tersediaanya dan terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah sangat 

membantu guru dalam mempersiapkan penggunaan media pembelajaran 

Power Point Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Misneri: 

“Selain menggunakan buku-buku yang disediakan oleh perpustakaaan, 

saya biasa menggunakan media poster, gambar-gambar dan potogan 

kertas, sedangkan media tape recorder dan LCD proyektor jarang 

digunakan karena keterbatasan pengadaan media tersebut”.
99

 

 

Media pembelajaran Power Point hanya digunakan guru pendidikan 

agama Islam SMP Tunas Dharma ketika menyampaikan materi berkaitan 

                                                           
99

Ibid. 



 

dengan aspek fiqh, karena materi pembelajaran fiqh ini membutuhkan contoh 

praktek. Di SMP Tunas Dharma baru tersedia satu buah LCD proyektor. 

Karena keterbatasan pengadaan media tersebut guru harus menggunakan LCD 

secara bergantian. Sebagaiman yang diungkapkan waka kesiswaan SMP 

Tunas Dharma: 

“Perpustakaan menyadiakan buku paket dan buku bacaan untuk siswa, 

sarana untuk ekstrakurikuler juga tersedia lengkap. kami sedang 

berusaha melengkapi fasilitas elektronik, belum lama ini kami telah 

memasang Wifi yang bisa digunakan oleh guru-guru akses internet. 

Untuk LCD proyektor kami baru punya satu buah. Mudah-mudahan 

kalau tersedia dana akan dilengkapi kembali, doakan saja”.
100

 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa media Power Point merupakan media 

yang menarik untuk dijadikan alat bantu dalam proses pembelajaran, beberapa 

hal yang menjadikan media ini menarik yaitu kemampuan mengolah teks, 

warna, gambar, animasi-animasi bahkan kita dapat memasukan audio ataupun 

video ke dalam slide-slide presentasi kita. Video merupakan bahan ajar non 

cetak yang dapat menambah dimensi baru terhadap pembelajaran, karena 

dapat menyediakan gambar bergerak kepada peserta didik, disamping itu 

suara yang menyertainya. Sehingga peserta didik merasa seperti tempat yang 

sama dengan program yang ditanyangkan. Daya serap dan daya ingat peserta 

didik dapat meningkat secara signifikan jika proses pemerolehan informasi 
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awalnya lebih besar melalui indra pendengaran dan penglihatan. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Misneri: 

Kemampuan media visual dan audio dapat dikemas dalam sebuah video, 

kemudian video dapat kita satukan dalam slide Power Point, siswa akan 

senang dan akan memperhatikan video tersebut. Karena pada umumnya 

siswa kelas VII adalah siswa yang bertransformasi dari tingkat SD yang 

kebanyakan dari mereka suka menonton tv. Hal baik jika mengemas 

pelajaran menjadi sebuah video yang tidak membosankan.”
101

 

 

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa media Power Point 

berbasis video merupakan media yang sesuai dengan taraf berpikir peserta 

didik khususnya materi  tentang ibadah. 

 

3. Ketersedian waktu untuk menggunakan media pembelajaran 

Salah satu pertimbangan penggunaan media pembelajaran ialah 

ketersediaan waktu. Mualai dari waktu pembuatan dan waktu untuk 

mengoprasikan media tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat media dan berapa lama alokasi waktu yang tersedia dalam proes 

pembelajaran, cukup atau tidakkah untuk menggunakan media tersebut harus 

kita pertimbangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI kelas VII 

beliau mengemukakan: 

“Materi yang saya sajikan sesuai dengan buku paket yang menjadi 

pegangan siswa. kalau materi shalat Jum‟at ini mulai dari pengertian, 

rukun syarat, sunah-sunah, ketentuan dan tata cara shalat shalat Jum‟at.”   

                                                           
101

Misneri, Op. Cit., 14 Januari 2017. 



 

 

Kemudian peneliti mengajuakan pertanyaan kembali “Dengan materi 

sebanyak itu apakah alokasi waktu yang tersedia cukup untuk 

menyajikannya?” 

“Ya kalau alokasi waktunya cukup satu kalipertemuan 2 jam pelajaran 

tergantung kita menggunakannya, yang menjadi permasalahan itu cari 

video yang berkaitan dengan pembelajaran lumayan sulit jadi tidak 

semua materi bisa digunakan video. Tapi bisa teratasi karna saya punya 

anak yang bisa membantu saya. Karena saya tidak membuat sendiri 

videonya”
102

 

 

Diperkuat dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada hari 

Sabtu, 18 Februari 2017 pembelajaran yang berlangsung di kelas VII B SMP 

Tunas Dharma alokasi waktu yang tersedia 2 jam pelajaran (2x40 menit), 

pembelajaran dimulai pada pukul 11.40-12.00 WIB. Guru membuka 

pembelajaran selama 10 menit kemudian penyampaian materi dengan media 

Power Point berbasis video selama 58 menit, 12 menit yang tesisa digunakan 

guru PAI untuk melakukan tanya jawab dan menutup pembelajaran.  

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa alokasi waktu yang tersedia 

cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran shalat Jum‟at dengan 

menggunakan media Power Point berbasis video. 

4. Bersifat interaktif dan content rich 
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Pembelajaran harus bersifat interaktif dan komunikatif. artinya kegiatan 

pembelajaran merupakan kegiatan yang bersifat multiarah antara guru,  

peserta didik, sumber belajar dan lingkungan yang saling memengaruhi, tidak  

didominasi oleh satu komponen saja. Serta komunikasi yang dibangun antara  

peserta didik dengan guru, atau sebaliknya, antara sesama peserta didik dan 

sesama guru harus dapat saling memberi dan menerima serta memahami. 

Media merupakan salah satu sarana untuk mempermudah penyampaian 

materi dari pendidik kepada peserta didik. Oleh karena itu, kedua faktor 

tersebut sangat saling berhubungan, sebab jika salah satu saja tidak terpenuhi, 

sudah barang tentu akan berdampak pada hasil akhir yang diperoleh tidak  

maksimal. Dalam proses pembelajaran, kehadiran media memiliki arti yang 

cukup penting, karena melalui media kerumitan atau ketidakjelasan bahan  

pelajaran atau materi yang disampaikan dapat diminimalisir. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat 

disederhanakan dengan menggunakan media, bahkan media dapat 

mengkongkritkan keabstrakan bahan ajar yang disampaikan kepada peserta 

didik, sehingga peserta  didik  akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

bahan ajar yang disampaikan. Melalui penggunan media pembelajaran  

diharapkan  dapat  mempertinggi  kualitas  proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI kelas VII beliau 

mengemukakan: 



 

“Media pembelajaran dengan Power Point itu adalah media 

pembelajaran yang menggunakan alat elektronik, yakni program dalam 

komputer. Saya rasa ini media interaktif karena media ini dihubungkan 

dengan komputer dan proyektor selain itu penggunaan Power Point 

dalam kegiatan belajar dapat mempermudah siswa dalam memahami 

suatu materi pelajaran terutama dalam presentasi kalau dipadukan 

dengan video lebih bagus karena video itu kaya informasi dan tuntas 

karena bisa sampai kehadapan siswa secara langsung”.
103

 

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Martina:  

Kalau ciri khas media pembelajaran Power Point dalam mata pelajaran 

pendididikan agama Islam, ya seperti biasanya guru memberikan 

pemahaman kepada siswa dengan menampilkan slide-slide dalam 

program komputer dan penjelasan-penjelasan dengan tujuan supaya 

siswa mudah menerima materi yang diajarkan.
104

 

 

Pada waktu yang berbeda peneliti menemui salah seorang peserta 

didik yang kebetulan kelas VII B, peserta didik tersebut mengatakan: 

Belajar dengan menggunakan media pembelajaran komputer 

sangatlah menarik dan saya suka karena dengan menggunakan 

komputer apalagi program Power Point yang berisi video saya 

dapat mengingat pelajaran yang telah diajarkan oleh bapak ibu guru 

dengan mudah.
105
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Hal senada juga dikatakan oleh Alfariska Dwi Putri peserta didik 

kelas VII B yang peneliti wawancarai setelah proses pembelajaran 

seselai. 

“Saya suka pelajaran PAI dengan penggunaan media yang menarik, 

seperti Power Point tidak membosankan seperti ceramah. Saya 

pengennya ibu guru selalu menggunakan media-media yang 

menarik dan tidak membosankan”.
106

 

Data ini diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti ketika 

mengikuti pelajaran di kelas VII B tampak peserta didik di kelas VII B 

mengikuti pembelajaran dengan hikmat, berkurangnya peserta didik yang 

melakukan aktivitas di luar proses pembelajaran, berkurangnya peserta 

didik yang mengantuk, saat pembelajaran berlangsung hanya ada 2-3 

peserta didik yang mengantuk dan mengobrol. Setelah penyajian materi 

terihat peserta didik bertanya tentang materi sholat Jum‟at yang tidak 

mereka pahami. Media Power Point ini memberikan rangsangan kepada 

peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar, sebelumnya peserta didik 

tidak aktif untuk bertanya.  

Berdasarkan beberapa data di atas maka media pembelajaran 

Power Point berbasis video yang digunakan oleh guru PAI SMP Tunas 

Dharma merupakan media pembelajaran yang interaktif dan content rich 
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yang mana penyajian materi pelajaran terutama materi shalat Jum‟at 

disajikan dengan video yang berisikan materi pembahasan yang secara 

runtut kemudian dilengkapi dengan contoh dan kasus serta praktik dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi yang disajikan dari awal hingga akhir 

dikemas dalam bentuk video hal ini menjadikan Power Point sebagai 

media interaktif.  

 

 

 

C. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan media Power Point dalam 

Pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma 

Penggunaan media pembelajaran Power Point dalam kegiatan belajar 

pendidikan agama Islam pada kelas VII B di SMP Tunas Dharma memiliki 

faktor-faktor pendukung dalam pemanfaatannya diantaranya yaitu: 

1. Besarnya keinginan guru dan peserta didik untuk memanfaatkan media 

pembelajaran intaraktif 

Guru dalam pengajarannya memanfaatkan Power Point dalam 

memberi atau menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Misneri: 



 

“Peserta didik sangat sulit untuk aktif dalam pembelajaran, biasanya 

mereka hanya mendengarkan materi dan tidak aktif bertanya. Saya 

biasa mengevaluasi dengan memberikan soal tertulis. Dengan 

menggunakan media pembelajaran Power Point ini lebih memudahkan 

saya dalam menyampaikan materi pelajaran, saya tinggal membuat 

slide-slide yang berisi tentang materi-materi pelajaran walaupun sarana 

yang tersedia masih terbatas”.
107

 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Martina: 

 

Dalam kelas penyampaian materi lebih mudah karena menggunakan 

media pembelajaran Power Point, selain itu penyajiannya juga praktis 

dan menambah percaya diri.
108

 

 

Pada waktu yang berlainan ketika penulis tengah berjalan di depan 

kelas IX bertemu dengan Cikita Natasya yang juga peserta didik kelas IX, 

dimana ia juga mengatakan: 

Saya lebih semangat apabila pelajaran dibuka dengan menggunakan 

media komputer yang menggunakan program Power Point itu karena 

sayapun juga lebih mudah untuk mengingatnya mbak.
109
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sangat besar semangat dan 

keinginan guru dan peserta didik dalam mengusahakan penggunan media 

pembelajaran Power Point. 

 

2. Memberikan pengalaman lebih nyata 

Media pembelajaran Power Point mampu menampilkan objek-objek 

yang sebenarnya, sebagaimana yang diungkapkan Ibu Misneri dalam 

perbincangan yang santai: 

Media pembelajaran Power Point digunakan tidak hanya memberikan 

kemudahan tetapi juga objek yang nyata dapat dipelajari dan sebagai 

alat bantu yang praktis dan menarik, hal itu baik bagi kegiatan 

belajar.
110

  

 

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Martina: 

Dengan menggunakan media pembelajaran seperti ini guru dan siswa 

dapat memiliki pengalaman yang baru dan nyata, dalam arti siswa 

dapat memahami materi dengan konsep yang nyata sehingga tujuan 

dalam pembelajaran dapat tercapai dengan mudah.
111

 

 

Dari itulah dapat diketahui bahwa dengan menggunakan media 

pembelajaran Power Point dapat memberikan pengalaman yang nyata, 
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sehingga dapat dipelajari dan dijadikan pengalaman bagi guru maupun 

peserta didik. 

3. Menarik perhatian dan minat peserta didik dalam belajar 

Media pembelajaran Power Point dalam pemanfaatannya dapat 

memudahkan untuk pengajaran atau penyajian materi. Hal ini karena media 

pembelajaran tersebut lebih menarik dan terprogram, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Ibu Martina: “Melalui program-programnya media 

pembelajaran ini dapat disusun semenarik mungkin dan ditata sedemikian 

rupa sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam kegiatan 

belajar pendidikan agama Islam.”
112

 

Pada waktu yang berbeda peneliti menemui salah seorang peserta didik 

kelas VII B, ia mengatakan: 

Belajar dengan menggunakan media pembelajaran komputer sangatlah 

menarik dan saya suka karena dengan menggunakan komputer apalagi 

program Power Point saya dapat mengingat pelajaran yang telah 

diajarkan oleh bapak ibu guru dengan mudah.
113

 

  

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

dengan memanfaatkan media pembelajran Power Point dapat menarik 
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perhatian dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

4. Semua indera peserta didik dapat diaktifkan 

Penggunaan media pembelajaran Power Point dapat merangsang 

kreatifitas peserta didik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu 

Misneri:  

Dengan adanya penggunaan media seperti ini, meskipun sebagian 

siswa tidak sepenuhnya konsen terhadap slide namun mereka masih 

mendapatkan informasi dari guru, ataupun sebaliknya ketika mereka 

fokus terhadap slide dan kurang mendengarkan guru, mereka tetap 

mendapatkan informasi. Selain itu tampilan Power Point yang berupa 

slide yang berupa point-point penting dari materi dapat membuat 

pembelajaran lebih komunikatif dan memberikan peluang bagi guru 

dan siswa untuk mengembangkan proses pembelajaran menjadi hal 

yang menyenangkan dan penuh informasi (pengalaman serta 

pengetahuan baru).
114
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Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa ketika penggunaan Power Point 

dalam pembelajaran mampu meningkatkan fungsi dari berbagai indera. 

 

5. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

Penggunaan media pembelajaran Power Point ini pasti sudah 

direncanakan sebelumnya, sehingga dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran waktu yang dimanfaatkan oleh guru lebih dimaksimalkan 

untuk menjelaskan dan menjalin komunikasi guru dengan peserta didik. Hal 

ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Martina:  

Saya sebelum pembelajaran berlangsung pasti saya sudah 

mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, 

sehingga dari sini pemanfaatan waktu lebih maksimal, waktu yang 

biasa saya gunakan untuk mencatat dapat saya manfaatkan untuk 

menjelaskan dan berinteraksi dengan siswa.
115

 

 

Penggunaan Media pembelajaran Power Point dalam kegiatan belajar 

Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VII B di SMP Tunas Dharma 

selain ada hal-hal yang mendukungnya juga ada hal-hal yang menghambat, di 

antaranya: 

1. Kurangya ketersediaan LCD proyektor dalam menggunakan Power Point 
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Penyajian pelajaran dengan menggunakan Power Point sangat 

didukung oleh ketersediaan LCD Proyektor, namun terkadang guru jarang 

menggunakannya karena harus bergantian menggunakan LCD proyektor 

karena keterbatasan ketersediaan media tersebut. 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti terhadap fasilitas yang tersedia 

di dalam kelas. Dikelas hanya tersedia media papan tulis, ketika 

menggunakan Power Point guru membawa LCD Proyektor dari ruang kantor 

guru. Di sekolah ini hanya tersedia satu buah LCD proyektor. 

 

2. Faktor perbedaan peserta didik dalam memahami program-program Power 

Point 

Penggunaan media pembelajaran Power Point dalam menyajikan 

pelajaran terkadang membuat sebagian peserta didik sulit untuk memahami 

materi karena sebagian anak belum menguasai Power Point. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Misneri: 

Kendala yang biasa saya alami ketika saya mengajar kelas VII ini ialah 

belum maksimalnya anak dalam memahami materi dan memahami 

video kadang harus diulang.
116

 

 

 

3. Kurang maksimalnya anak dalam menangkap materi 
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Penyajian pelajaran dengan menggunakan Power Point ini terkadang 

membuat beberapa peserta didik sulit untuk memahami pelajaran, 

sebagaimana yang telah dikataknan oleh Ibu Martina: “Ketika saya 

menyajikan pelajaran dengan menggunakan power point terkadang ada 

siswa yang sudah langsung paham namun ada juga yang belum 

memahaminya secara langsung, sehingga saya perlu menjelaskan kembali 

mengenai materi yang tengah dipelajari.”
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

D. Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran PAI di 

SMP Tunas Dharma 

1. Ketepatan media pembelajaran Power Point dengan tujuan pembelajaran 

Dalam pemilihan sebuah media tujuan merupakan acuan utama, apa 

kompetensi yang akan dicapai, apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, afektif 

psikomotor atau kombinasinya. Jenis rangsangan indra apa yang ditekankan 

apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasi keduanya. Jawaban atas 

pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu, apakah media 

visual diam, visual gerak, audio, atau audio visual. Ketepatan penggunaan 

media Power Point yaitu dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar 

peserta didik.  

Penggunaan media Power Point juga akan melatih daya ingat peserta 

didik karena terdapat gambar dan penggunaan warna dalam slide. Power Point 

berbasis video memberikan posisi yang strategis dimana Power Point 

merupakan objek sehingga kecanggihan Power Point dan fitur-fitur yang 

tesedia di dalamnya akan menarik perhatian peserta didik atau dapat dikatakan 

dapat mengendalikan perhatian peserta didik yang membuat peserta didik 



 

tertarik dan antusias pada saat proses pembelajaran. Jika peserta didik 

memiliki daya tarik dalam pembelajaran maka peserta didik tersebut akan 

mampu memahami maksud materi yang disampaikan oleh guru. 

Dalam materi shalat Jum‟at indikator yang harus dicapai yaitu 

menjelaskan pengertian shalat Jum‟at, membaca dan mengartikan dalil naqli 

tentang hukum shalat Jum‟at, menyebutkan syarat-syarat shalat Jum‟at, 

menjelaskan ketentuan khutbah Jum‟at, menyebutkan sunah-sunah shalat 

Jum‟at, mepraktikkan persiapan pelaksanaan shalat Jum‟at, mensimulasikan 

pelaksanaan shalat Jum‟at, melaksanakan shalat Jum‟at di lingkungan sekolah 

atau di lingkungan tempat tinggal. Dari beberapa indikator tersebut terdapat 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Maka media yang digunakan terdiri 

dari media visual dan audio. Power Point merupakan media yang bisa 

mengkombinasikan kedua jenis media tersebut baik jenis visual diam dan 

gerak. Dalam hal ini Power Point berbasis video tepat digunakan untuk 

mencapai tujuan dari pembelajaran materi shalat Jum‟at. Selain memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan untuk mencapai 

aspek kognitif dengan menampilkan video contoh shalat Jum‟at akan 

mengarahkan pada penapaian aspek psikomotor. 

Dapat disimpulakam bahwa media Power Point berbasis video 

merupakan media yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

khususnya pada materi pembelajaran yang memerlukan visualisasi untuk 



 

mendemostrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu seperti ekspresi 

wajah maupun suasana lingkungan tertentu. Salah satunya yaitu dalam materi 

memahami tata cara shalat Jum‟at yang mempunyai tujuan mengukur dan 

mengembangkan aspek psikomotorik. 

 

2. Kesesuaian media pembelajaran Power Point dengan taraf berfikir 

peserta didik 

Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berfikir 

peserta didik. Benda-benda yang bersifat kongkrit lebih baik digunakan 

sebagai media pembelajaran bila dibandingkan media yang lebih abstrak. 

Demikian pula media pembelajaran yang kompleks dari segi struktur atau 

tampilan akan lebih sulit dipahami dibanding media pembelajaran yang 

sederhana. Misalnya media yang digunakan untuk mengajar di SD tidak 

serumit media pembelajaran untuk peserta didik di SMP atau SMA. Jika 

tingkat kerumitan dan kompleksitas media pembelajaran tidak sesuai dengan 

taraf berfikir peserta didik maka bisa berakibat peserta didik bukannya makin 

mudah memahami, tapi akan semakin bingung dan tidak fokus pada materi 

pembelajaran. 

Media Power Point merupakan media yang menarik untuk dijadikan alat 

bantu dalam proses pembelajaran, beberapa hal yang menjadikan media ini 

menarik yaitu kemampuan mengolah teks, warna, gambar, animasi-animasi 



 

bahkan kita dapat memasukan audio ataupun video ke dalam slide-slide 

presentasi. Video merupakan bahan ajar non cetak yang dapat menambah 

dimensi baru terhadap pembelajaran, karena dapat menyediakan gambar 

bergerak kepada peserta didik, disamping itu suara yang menyertainya. 

Sehingga peserta didik merasa seperti tempat yang sama dengan program 

yang ditanyangkan. Daya serap dan daya ingat peserta didik dapat meningkat 

secara signifikan jika proses pemerolehan informasi awalnya lebih besar 

melalui indra pendengaran dan penglihatan. Media Power Point mampu 

mengolah berbagai macam media visual ataupun audio untuk dipresentasikan 

dan dapat dibuat tingkat kerumitannya sesuai dengan taraf berpikir peserta 

didik. 

Dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa media Power Point 

berbasis video merupakan media yang sesuai dengan taraf berpikir peserta 

didik khususnya materi yang memerlukan visualisasi yang mendemontrasikan 

hal-hal seperti gerak motorik tertentu, misalnya materi shalat Jum‟at. 

 

3. Ketersedian waktu untuk menggunakan media pembelajaran 

Isu ketersedian waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru 

selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu 

penggunaan media pembelajaran yang notabane efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, mempunyai relevansi yang baik dengan materi pembelajaran 



 

dan memiliki kelebihan lainpun kadang-kadang terpaksa harus 

dikesampingkan bilamana alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. 

Dalam penggunaan media Power Point berbasis video guru PAI di SMP 

Tunas Dharma menyajikan materi dan juga memberikan contoh praktik 

khususnya materi pembelajaran tentang shalat. sehingga lebih waktu 

pembelajaran lebih efisien. Dalam pelajaran PAI Setiap satu kali pertemuan 

tersedia waktu 2x40 menit yang dapat digunakan guru untuk menyajikan 

materi, melakukan tanya jawab dan juga untuk mengevaluasi pemahaman 

peserta didik.  

  

4. Bersifat interaktif dan content rich 

Interaktif maksudnya program Power Point bersifat komunikasi dua 

arah, artinya memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna 

dan melakukan berbagai aktivitas. Content-rich maksudnya program Power 

Point bersifat kaya isi, artinya program ini menyediakan isi informasi yang 

cukup banyak, bahkan  berisi materi pelajaran yang sifatnya pengayaan dan 

pendalaman. 

Peserta didik di kelas VII B berjumlah 32 peserta didik terdiri dari 14 

laki-laki dan 18 perempuan. Saat proses pembelajaran guru menyampaikan 

materi shalat Jum‟at dengan menggunakan media Power Point berbasis video 

terlihat peserta didik mengikuti dan memperhatikan dengan hikmat, terlihat 

berkurangnya peserta didik yang melakukan aktivitas di luar proses 



 

pembelajaran, berkurangnya peserta didik yang mengantuk, dari 32 peserta 

didik 4 orang peserta didik atau 12,55% yang mengobrol dan 3 orang peserta 

didik atau 9% yang mengantuk. Setelah penyajian materi terihat ada 2 orang 

peserta didik yang bertanya tentang materi sholat Jum‟at yang tidak mereka 

pahami. Dengan menambahkan video dalam Power Point menjadikan 

pelajaran content rich karena video kaya akan informasi. Guru menciptakan 

suasana belajar yang menarik dengan mengadakan tanya jawab setelah 

penayangan video menjadikan Power Point sebagai media interaktif.  

Dari keempat aspek keefektivan penggunaan media Power Point dalam 

pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma tersebut dalam kategori efektif 

dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran PAI. 

. 

E. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan media Power Point dalam 

Pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma 

Faktor pendukung penggunaan media pembelajaran Power Point dalam 

suatu kegiatan belajar PAI di SMP Tunas Dharma ialah: 

1. Besarnya keinginan guru dan peserta didik untuk menggunakan media   

pembelajaran Interaktif. Guru sangat bersemangat untuk mengushakan 

penggunaan media Power Point walaupun dengan keterbatasan sarana, hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI pokok 

bahasan Shalat Jum‟at. Peserta didik juga bersemangat untuk belajar dengan 

menggunakan media Power Point. 



 

2. Memberikan pengalaman lebih nyata. Peristiwa-peristiwa penting atau objek 

dapat disajikan atau ditampilkan dengan jelas, bahkan dapat disajikan 

dengan lebih mudah dipahami. Media pembelajaran Power Point digunakan 

tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga objek yang nyata dapat 

dipelajari dan sebagai alat bantu yang praktis dan menarik. Dengan 

menggunakan media pembelajaran seperti inipun guru dan peserta didik 

dapat memiliki pengalaman yang baru dan nyata, yang mana peserta didik 

dapat memahami materi dengan konsep yang nyata sehingga tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai dengan mudah.  

3. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran komputer sangatlah 

menarik bagi peserta didik karena dengan menggunakan komputer apalagi 

program Power Point peserta didik dapat mengingat pelajaran yang telah 

diajarkan oleh bapak ibu guru dengan mudah. 

4. Semua indera peserta didik dapat diaktifkan. Dengan adanya penggunaan 

media seperti ini, sebagian peserta didik tidak sepenuhnya konsen terhadap 

slide namun mereka masih mendapatkan informasi dari guru, ataupun 

sebaliknya ketika mereka fokus terhadap slide dan kurang mendengarkan 

guru, mereka tetap mendapatkan informasi. Selain itu tampilan Power Point 

yang berupa slide yang berupa point-point penting dari materi dapat 

membuat pembelajaran lebih komunikatif dan memberikan peluang bagi 

guru dan peserta didik untuk mengembangkan proses pembelajaran menjadi 



 

hal yang menyenangkan dan penuh informasi (pengalaman serta 

pengetahuan baru).  

5. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Sebelum 

pembelajaran berlangsung guru sudah mempersiapkan media pembelajaran, 

sehingga pemanfaatan waktu lebih maksimal. 

Faktor penghambat penggunaan pembelajaran Power Point dalam kegiatan 

belajar PAI pada kelas VII B di SMP Tunas Dharma diantaranya: 

1. Kurangnya ketersediaan LCD Proyektor dalam menggunakan Power Point. 

Sedikitnya ketersediaan fasilitas membuat guru harus bergantian dalam 

menggunakan LCD Proyektor. 

2. Faktor perbedaan peserta didik dalam memahami program Power Point. Hal 

ini karena ada sebagian peserta didik yang terbiasa belajar dengan Power 

Point dan ada sebagian yang belum terbiasa. 

3. Kurang maksimalnya anak dalam menangkap materi yang disajikan dengan 

menggunakan Power Point, sehingga guru perlu menjelaskan kembali 

mengenai materi yang tengah dipelajari. 

Faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan media pembelajaran 

Power Point pada kelas VII B di SMP Tunas Dharma dilihat dari faktor peseta 

didik dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Program Power Point dianggap 

sebagai media pembelajaran yang cukup menarik dalam pembelajaran langsung 

di sekolah dan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan media pembelajaran 



 

lain. Dari beberapa keuntungan tersebut dapat diketahui bahwa media Power 

Point mempunyai banyak sekali kelebihan yang tidak dimiliki oleh media 

pembelajaran lainnya. Oleh sebab itu, kelebihan-kelebihan itu harus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari penggunaan media 

pembelajaran tersebut dapat tercapai. 

Setiap media pembelajaran pasti mempunyai keterbatasan dan kekurangan, 

sebagaimana beberapa keterbatasan media Power Point yang telah disebutkan di 

atas. Tetapi keterbatasan itu dapat diatasi ataupun dikurangi, jika media 

pembelajaran tersebut digunakan dengan baik dan tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Setelah peneliti selesai melakukan analisis data yang penulis lakukan 

dengan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi maka dapat 

disimpulkan bahwa dari beberapa indikator efektivitas penggunaan media Power 

Point yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan taraf 

berfikir peserta didik, ketersedian waktu untuk menggunakannya, bersifat 

interaktif dan content rich maka apabila diukur dengan keempat aspek tersebut 

penggunaan media Power Point dalam pebelajaran PAI di kelas VII B SMP 

Tunas Dharma dapat dikatakan efektif dengan indikasi berkurangnya peserta 

didik yang melakukan aktivitas di luar pembelajaran, berkurangnya peserta didik 

yang mengobrol dan mengantuk, peserta didik lebih tertarik dan tidak jenuh 

dalam mengikuti pelajaran PAI. 

Faktor pendukung dalam penggunan media pembelajaran Power Point 

antara lain besarnya semangat guru dan peserta didik dalam menggunakan media 

pembelajaran interaktif, memberikan pengalaman lebih nyata, menarik perhatian 

dan minat peserta didik dalam belajar, semua indera peserta didik dapat 

diaktifkan dan lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. 



 

Sedangkan faktor penghambat dalam penggunaan media pembelajaran Power 

Point adalah kurangya ketersediaan LCD Proyektor, perbedaan peserta didik 

dalam memahami program Power Point, dan kurang maksimalnya anak dalam 

menangkap materi yang ditampilkan dengan menggunakan media pembelajaran 

Power Point. 

 

 

 

 

 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dia atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada Sekolah 

 Faktor sarana prasarana dan fasilitas sekolah merupakan bagian yang 

menjadi pertimbangan guru dalam memilih dan menetapkan penggunaan 

suatu media. Untuk itu kepala sekolah sebagai pimpinan hendaknya 

mengupayakan semaksimal mungkin untuk melengkapi sarana sumber 

belajar. Memberikan saran kepada guru dalam memilih maupun menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan. 

2. Kepada Guru 

 Penggunaan media yang bervariasi akan menguntungkan proses 

pembelajaran bila penggunaan media tidak tepat dengan situasi yang 



 

mendukungnya. Guru perlu memiliki keterampilan menggunakan media 

Power Point sebagai bekal untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. Guru juga diharapkan untuk dapat menerapkan penggunaan 

media Power Point pada mata pelajaran selain PAI. 

3. Kepada Peserta didik 

 Peserta didik diharapkan lebih aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran PAI menggunakan bantuan media Power Point sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

4. Kepada Peneliti Lain 

Diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian tentang media 

Power Point namun pada kajian materi yang berbeda ataupun dalam mata 

pelajaran yang berbeda. 
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Kerangka Observasi 

1. Keadaan sarana dan prasarana pembelajaran PAI di SMP Tunas Dharma Way 

Galih Lampung Selatan. 

2. Penggunaan media Power Point dalam Pembelajaran PAI. 

a. Ketepatan media pembelajaran Power Point dengan tujuan pembelajaran; 

b. Kesesuaian media pembelajaran Power Point dengan taraf berfikir peserta 

didik; 

c. Ketepatan  waktu untuk menggunakan media Power Point ;  

d. Bersifat interaktif dan content rich. 

3. Respon peserta didik ketika proses pembelajaran PAI menggunakan media 

Power Point. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Interview  

 

A. Interview dengan wakil kepala sekolah 

Bagaimana kelegkapan media dalam pembelajaran PAI? 

 

B. Interview dengan guru PAI 

1. Bagaimana minat peserta didik terhadap pembelajaran PAI selama ini? 

2. Bagaimana sikap peserta didik ketika pembelajaran PAI sedang berlangsung? 



 

3. Apa saja media yang digunakan guru saat menyampaikan materi pembelajaran 

PAI? 

4. Apakah dengan media tersebut memungkinkan peserta didik merespon atau 

berintraksi dengan isi pesan pembelajaran? 

5. Apakah materi yang disajikan dalam bahan ajar sudah lengkap? 

6. Apakah fasilitas disekolah dapat digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran disekolah khususnya dibidang pelajaran PAI?  

7. Fasilitas apasajakah yang bisa digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran PAI? 

8. Apakah ibu sudah menggunakan media pembelajaran berbentuk Power Point 

berbasis video dalam pembelajaran PAI dikelas? 

9. Apakah menurut ibu materi shalat Jum‟at tepat jika disampaikan dengan 

menggunakan media Power Point berbasis video ? 

10. Jika bisa, media pembelajaran Power Point seperti apakah yang ingin 

digunakan? 

11. Apakah penggunaan media Power Point berbasis video relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

12. Apakah penggunaan media Power Point berbasis video tersebut sesuai dengan 

taraf berpikir peserta didik kelas VII? 

13. Apakah ketersediaan waktu pembelajaran cukup untuk mengajar 

menggunakan media Power Point berbasis video? 



 

14. Apakah media Power Point berbasis video merupakan media yang bersifat 

interaktif dan content rich? 

15. Apa saja faktor pendukung penggunaan media Power Point di SMP Tunas 

Dharma? 

16. Apa saja faktor pendukung penghambat media Power Point di SMP Tunas 

Dharma? 

17. Bagaimanakah minat dan perhatian peserta didik setelah menggunakan media 

Power Point berbasis video dalam pembelajaran PAI materi Shalat Jum‟at 

tersebut?  

 

C. Interview dengan peserta didik 

1. Apakah adik menyukai mata pelajaran PAI? 

2. Bagaimana pendapat adik dengan media yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran? 

3. Media seperti apa yang adika inginkan dalam pembelajaran ? 

4. Apakah adik lebih mudah memahami materi PAI dengan menggunakan 

media pembelajaran Power Point berbasis video, sesuai dengan standar 

kompetensi yang harus dicapai? 

5. Bagaimana pendapat adik sajian materi video dalam media pembelajaran 

Power Point? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kerangka Dokumentasi 

 

1. Sejarah, visi, misi dan tujuan SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan. 

2. Sarana dan prasarana SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

3. Keadaan guru dan pegawai di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan. 

4. Keadaan dan jumlah peserta didik di SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan. 

5. Struktur organisasi SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

6. Nilai peserta didik kelas VII B mata pelajaran PAI tahun pelajaran 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Tunas Dharma 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / II 

 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 40 menit) 
 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR: 

NO. KOMPETENSI DASAR 

  INDIKATOR PENCAPAIAN 

  

KOMPETENSI       

     



 

1 1.6 Menunaikan shalat  Jumat 1. menunjukkan tata cara shalat Jumat. 

  sebagai implementasi dari 2. melaksanakan shalat Jumat sebagai 

  pemahaman surah al-  implementasi dari pemahaman surah al- 

  Jumu’ah /62: 9   Jumu’ah /62: 9. 

     3. menjelaskan pengertian shalat Jumat. 

     4. menjelaskan hukum dasar shalat Jumat 

    

2 3.10 

Memahami ketentuan 

shalat 5. menjelaskan syarat mendirikan shalat 

  Jumat    Jumat. 

     6. menerangkan perbuatan sunnah yang 

      terkait dengan Shalat Jumat 

     7. menerangkan beberapa halangan 

      melaksanakan Shalat Jumat. 

     

3 4.11 Mempraktikkan shalat  8. menunjukkan contoh pelaksanaan Shalat 

  Jumat    Jumat 

     9. mempraktikkan Shalat Jumat 

       
 

 

 

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
 

Peserta didik dapat: 

1. menunjukkan tata cara shalat Jumat. 

 

2. melaksanakan shalat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah al- 

Jumu‟ah /62:  

3. menjelaskan pengertian shalat Jumat. 



 

 

4. menjelaskan hukum dasar shalat Jumat 

 

5. menjelaskan syarat mendirikan shalat Jumat. 

 

6. menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan Shalat Jumat 

 

7. menerangkan beberapa halangan melaksanakan Shalat Jumat. 

 

8. menunjukkan contoh pelaksanaan Shalat Jumat 

 

9. mempraktikkan Shalat Jumat 
 

Karakter siswa yang diharapkan : 

- Dapat dipercaya ( Trustworthines)  

- Rasa hormat dan perhatian ( respect  

- Tekun ( diligence )  

- Tanggung jawab ( responsibility )  

- Kerjasama  

- Kecintaan 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN: 
 

1. pengertian shalat Jumat. 
 

2. hukum dasar shalat Jumat 
 

3. syarat mendirikan shalat Jumat. 
 

4. perbuatan sunnah yang terkait dengan Shalat Jumat 
 

5. beberapa halangan melaksanakan Shalat Jumat. 
 

6. contoh pelaksanaan Shalat Jumat 
 

7. praktik Shalat Jumat 



D. METODE PEMBELAJARAN: 
 

Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab 

 

E. SUMBER BELAJAR 
 

1. Kitab al-Qur‟anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 
 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VII 
 

3. Buku lain yang memadai. 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 
 

1. Media 

a. Power Point 
 

b. Video Pembelajaran 
 

c. Papan tulis 
 

2. Alat 
 

a. Laptop 
 

b. LCD Projector 
 

G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan ( 10 menit ) 
 

a. Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama. 

b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur‟an surah/aya 

tpilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 
 



 

 
 

c. Memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 

d. Memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti 

cerita motivasi. 
 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 

f. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya 

dan mengaitkan materi empati, hormat kepada kedua orang tua 

dan guru 
 

2. Kegiatan inti ( 58 menit) 

 

Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 

- Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya shalat 

Jumat. - Guru menyiapkan media pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

- Guru menjelaskan pengertian, syarat-syarat, shalat Jumat, sunah-sunah 
dalam shalat Jum‟at melalui media power point dan video. 

 

Elaborasi 

Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang shalat Jumat. 

 

Konfirmasi 

-  Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahama 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 



 

 
 

Kegiatan Penutup 

- Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam 

KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? 

 

H. PENILAIAN 

1. Sikap 

a. Teknik Penilaian : Penilaian Diri 

 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian 

 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

    

1. Saya harus selalu mengerjakan shalat Jumat.   

    

2. Saya yakin bahwa shalat Jumat akan menghapus   

 dosa-dosa kecil yang saya perbuat.   

    

3. Saya akan mengajak teman-teman untuk   

 mengerjakan shalat Jumat.   

    

4. Saya akan mendengarkan khatib saat berkhotbah.   

    

5. Saya yakin dengan mengerjakan shalat Jumat akan   

 tumbuh persatuan dan kesatuan.   

    

6. Saya selalu melaksanakan shalat tahiyatul masjid.   

    

7. Saya yakin bahwa dengan melaksanakan shalat   

 Jumat persatuan dan kesatuan akan terbina.   

    

8. Saya yakin kalau berbicara pada saat khotbah shalat   

 Jumat saya sia-sia   

    

9. Saya yakin bisa memenuhi ketentuan-ketentuan   

 shalat Jumat   

    

10. Saya yakin shalat Jumat yang saya lakukan ada   



 

 
 

 manfaatnya.   

    

2. Pengetahuan 

Jawablah soal berikut ini sesuai dengan pernyataan! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang shalat Jumat? 

2. Mengapa laki-laki diwajibkan shalat Jumat? 

3. Siapakah yang boleh jadi khatib? 

4. Sebutkan syarat-syarat shalat Jumat! 

5. Jelaskan tata cara shalat Jumat! 

6. Sebutkan orang-orang yang membolehkan untuk tidak shalat Jumat! 

7. Sebutkan sunat-sunat shalat Jumat! 

8. Apa yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan shalat Jumat karena 

berhalangan?  

9. Sebutkan larangan saat khatib sedang berkhotbah! 

10. Jelaskan hikma shalat Jumat! 

 

3. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Performance 

No. Keterampilan Butir Instrumen 
Indikator Penilaian 

1.  Mempraktikkan 

shalat jum‟at 

Praktikkan tatacara 

shalat jum‟at 

dengan baik dan 

benar! 

 Kesesuaian gerakan 

Shalat Jum‟at 

 Kesesuaian bacaan 

shalat Jum‟at 

 Ketertuban ketentuan 

shalat Jum‟at 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

Way Galih Lampung Selatan, 

Guru Pendidikan Agama 

Islam 

 

 

 

 

Misneri, S.Pd.I  



 

 
 

Materi Shalat Jum‟at 

 

SHOLAT JUMAT 

(Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu) 

 

Shalat Jumat adalah shalat dua rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan 

sesudah khotbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-

laki yang sudah memenuhi syarat.      

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat di hari 

Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual 

beli.” (Q.S. al-Jumu’ah/62: 9) 

 

Shalat Jumat pada prinsipnya sama dengan shalat wajib yang dilaksanakan 

secara berjamaah. shalat Jumat adalah shalat wajib atau fardu „ain yang dilaksanakan 

oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Shalat Jumat 

dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri sendiri. Agar shalat 

Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian 

harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. 

 

1. Syarat Wajib Shalat Jumat 

Shalat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

a. Islam. 

b. Ballig (dewasa), anak-anak tidak diwajibkan. 

c. Berakal, orang gila tidak wajib. 

d.  Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. 

e. Sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. 

f. Menetap (bermukim), orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) tidak 

wajib. 

 

 

 



 

 
 

2.  Syarat Sah Mendirikan Shalat Jumat 

Shalat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh 

penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak 

sah mendirikan Shalat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya 

singgah di sana untuk sementara waktu saja. 

b. Dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila shalat Jumat 

dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah 

orang untuk dapat mendirikan shalat Jumat. Sebagian ulama mengatakan 

minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. 

c. Dilaksanakan pada waktu duhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: 

Dari Anas bin Malik,” Sesungguhnya Rasulullah saw. shalat Jumat ketika 

matahari telah tergelincir.”(H.R. Bukhari) 

d. Shalat Jumat dilaksanakan dengan didahului dua khotbah. 

 

4. Khotbah Jumat 

Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan 

oleh khatib kepada jamaah shalat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khotbah 

Jumat ini. 

a. Rukun khotbah Jumat 

1)      Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Swt. 

2)      Membaca salawat atas Rasulullah saw. 

3)      Mengucapkan dua kalimat syahadat. 

4)      Berwasiat (bernasihat). 

5)      Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dua khotbah. 

6)      Berdoa untuk semua umat Islam pada khotbah yang kedua. 

b. Syarat Khotbah Jumat 

1) Khotbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan 

mulai bergerak condong ke arah Barat. 



 

 
 

2)  Khotbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. 

3) Khatib hendaklah duduk di antara dua khotbah. 

4) Khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 

5)  Khotbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 

6) Khatib suci dari hadas dan najis. 

7)  Khatib menutup aurat 

c. Sunah Khotbah Jumat 

1) Khotbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 

2) Khotbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah 

dipahami. 

3) Khatib menghadap ke jamaah shalat Jumat. 

4) Khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara dua khotbah. 

5) Khatib menertibkan tiga rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, 

salawat Nabi, dan berwasiat. 

6) Jamaah shalat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan 

khotbah Jumat. 

7) Khatib hendaklah memberi salam. 

8) Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan 

mendengarkan adan. 

d. Sunah yang Berkaitan dengan shalat Jumat 

1) Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. 

2) Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. 

3) Memakai wangi-wangian. 

4) Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. 

5) Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat. 

6) Melaksanakan shalat tahiyatul masjid ( shalat untuk menghormati 

masjid) 

7) Membaca al-Qur'an atau dikir sebelum khotbah Jumat. 

8) Memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad saw. 



 

 
 

e. Adab Melaksanakan shalat Jumat 

1) Meluruskan saf (barisan shalat). Saf di depan yang masih kosong 

segera diisi. Salah satu kesempurnaan shalat berjamaah adalah saf-nya 

lurus dan rapat. 

2) Ketika khatib sedang berkhotbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. 

Berkata-kata saat khotbah berlangsung menjadikan shalat Jumat sia-sia. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah 

saw. bersabda yang artinya: 

“Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, „diamlah, 

dan khatib sedang berkhotbah! ”Sungguh engkau telah berkata sia-

sia.” (H.R. Bukhari Muslim). 

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu „Abbas. Ia berkata 

bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: 

“Barang siapa yang berbicara pada saat imam khotbah Jumat, 

maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang 

mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna shalat 

Jumatnya.” (H.R. Ahmad). 

f. Hikmah shalat Jumat 

1) Memuliakan hari Jumat. 

2) Menguatkan tali silaturrahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah 

yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda 

kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau, jika ada yang 

jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan, 

jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung 

menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat 

tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa sekaligus saling 

menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi 

munkar. 



 

 
 

3) Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara 

untuk mencari barakah Allah Swt. 

4) Dengan sering berjamaah di masjid, bisa menambah semangat bekerja 

kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di 

masjid. 

5) Melipatgandakan pahala kebaikan. 

6) Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. 

5.  Halangan shalat Jumat 

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak shalat Jumat adalah 

sebagai berikut. 

a. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan shalat Jumat, 

tetapi harus melaksanakan shalat duhur. 

b. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk 

melaksanakan shalat Jumat. 

c.  Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. 

d. P erjalanan menuju tempat melaksanakan shalat Jumat tidak aman. 

 

6. Tata cara pelaksanaan shalat Jumat. 

Tata cara pelaksanaan shalat Jumat secara umum adalah sebagai berikut. 

a. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis 

atau kotoran. 

b.  Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, 

memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak 

sedap. 

c. Pakailah pakaian yang bersih (disunahkan yang berwarna putih, memakai 

kopiah, dan memakai wangi-wangian.) 

d. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan shalat tahiyyatul masjid (shalat 

menghormati masjid) dua rakaat sebelum duduk. 



 

 
 

e. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca dikir, salawat 

Nabi dan membaca Al-Qur'an. 

f. Ketika masuk waktu duhur muaddin mengumandangkan adan yang 

pertama. 

g. Setelah selesai adan jamaah melaksanakan shalat sunnah qabliyyah/shalat 

sunat Jumat. 

h. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muaddin mengumandangkan 

adan yang kedua. 

i.  Bagi yang melaksanakan shalat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum 

azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan 

selesai, khatib melaksanakan khutbah. 

j. Khatib menyampaikan khotbahnya dengan dua kali khotbah diselingi 

dengan duduk di antara dua khotbah. 

k. Pada saat khotbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusuk, 

tidak bercakap-cakap, meskipun suara khotbah tidak terdengar. 

l. Setelah selesai khotbah, muadin mengumandangkan iqamah, sebagai 

tanda dimulainya shalat Jumat. 

m. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jumat. 

n. Sebelum shalat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk 

merapatkan dan meluruskan saf serta mengisinya yang masih kosong 

o.  Imam memimpin shalat Jumat berjamaah dua rakaat. 

p.  Jamaah disunahkan untuk berdikir dan berdoa setelah selesai shalat 

Jumat. 

q. Sebelum meninggalkan masjid jamaah disunahkan untuk melaksanakan 

shalat sunnah ba‟diyah terlebih dahulu. 


