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ABSTRAK 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMANFAATAN 

MULTIMEDIA BERBASIS KOMPUTER UNTUK MENINGKATKAN 

PENGUASAAN MATERI DI SMA SWADHIPA KECAMATAN 

NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Oleh 
FIDIA ELOK WULANDARI 

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang strategis dalam pemanfaatan 

multi media berbasis komputer dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik 

untuk lebih cepat memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh 

karenanya sudah menjadi keharusan dan kebutuhan bagi guru dan lembaga 

pendidikan untuk menjadikan multimedia sebagai solusi dalam meningkatkan 

penguasan peserta didik terhadap materi pelajaran. Rumusan masalah yang diajukan 

adalah “Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi di SMA 

Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”?. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi di SMA 

Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru Pendidikan Agama Islam kelas XI 

SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung Selatan berjumlah 1 orang. 

Sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas XI  SMA 

Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung Selatan berjumlah 20 orang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif 

deskriptif yaitu analisis data yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan  apa adanya mengenai 

perilaku obyek yang sedang diteliti.  

Alat pengumpul data yang penulis gunakan yaitu metode observasi, interview,   dan 

dokumentasi.  Adapun metode yang dipergunakan dalam analisa data adalah reduksi 

data yaitu upaya memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, 

data display yaitu penyajian data dan verifikasi data. 

  Kesimpulan penelitian bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi 

di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah dilakukan 

dengan melalui beberapa tahap yaitu pertama tahap persiapan yaitu pemilihan materi, 

menyiapkan peralatan yang yang dibutuhkan seperti CD yang berkaitan, laptop, layar, 

pogram power point dan lain-lain. Tahap kedua pelaksanaan atau tahap inti yaitu guru 

mengoperasikan program yang berkaitan dengan materi, kemudian peserta didik 

diharuskan untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Tahap ketiga tindak 

lanjut yaitu memberikan tes ataupun tugas kepada peserta didik untuk mengetahui 

seberapa jauh penguasaan materi pelajaran  yang telah disampaikan. 

  Kata kunci : Peran guru Pendidikan Agama Islam, pemanfaatan multimedia  



 



 



 

MOTTO 

 

 

 

 لَّسمَۡعٱا َوَجَعَل َلُكُم ٔٗ َأخَۡرَجُكم ِّمهۢ ُبُطىِن ُأَّمَهِٰتُكمۡ َلا َتعَّۡلُمىَن َشيۡ لَّلُهٱَو

  ٨٧َلَعَّلُكمۡ َتشُۡكُروَن  َِٔدَة لَۡأفۡٱَو لَۡأبَۡصَٰرٱَو
 

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur “. (QS. An Nahl : 78)
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1
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al 

Quran, 2005), h. 413. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penjelasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan pengertian judul skripsi “Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pemanfaatan Multimedia Berbasis Komputer untuk Meningkatkan 

Penguasaan Materi di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut adalah : 

1. Peran  

  Peran adalah "bagian dari upaya yang harus dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan agar sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

diinginkan".
2
 

  Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang 

dilakukan oleh seorang yang memiliki profesi sebagai pengajar atau pendidik khusus 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara terus menerus dan 

berkesinambungan melalui multimedia berbasis komputer dalam meningkatkan 

penguasaan materi pelajaran. 

                                                
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 601.  

 



 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah "seorang yang telah mengkhususkan diri untuk melakukan 

kegiatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada seorang, kelompok 

atau kelas".
3
 Adapun guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang memiliki 

profesi sebagai pengajar atau pendidik khusus pada mata pelajaran agama Islam. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa upaya guru Pendidikan 

Agama Islam adalah upaya yang dilakukan oleh seorang yang memiliki profesi 

sebagai pengajar atau pendidik khusus pada mata pelajaran agama Islam secara terus 

menerus dan berkesinambungan dalam membiasakan pengamalan ibadah shalat.  

3. Multimedia 

Multimedia adalah “penggunaan satu atau lebih tipe medium pada saat yang 

bersamaan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Kegiatan pengajaran 

menggunakan soft ware prestasi merupakan salah satu contoh kegunaan multi media 

yang sederhana. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media 

yang berbeda misalkan teks, audio, grafik, animasi dan video untuk menyampaikan 

informasi”.
4
   

4. Penguasaan materi 

                                                
3
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. VII, 2003), h. 16. 

4
Efistek, Menyulap Komputer Anda Menjadi Komputer Multimedia, (Bandung: Yrama 

Widya, 2006), h. 12  



 

Pengusaan yaitu “proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan. 

Pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dan 

sebagainya) bahasa anak didik perlu di tingkatkan”.
5
 

Meningkatkan penguasaan materi yang dimaksud adalah pemahaman peserta 

didik terhadap materi tertentu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

membandingkan pemahaman para peserta didik miliki sebelum menggunakan media 

pengajaran yang berupa komputer dan LCD dengan hanya menggunakan metode 

ceramah saja. 

5. SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

  SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 

suatu lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah menengah atas yang berada 

dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kabupaten Lampung Selaatan 

yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

  Berdasar uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih  dalam dan 

menukik mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi di SMA 

Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

                                                
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., h. 781. 



 

  Adapun yang melatarbelakangi penulis membahas judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan multi media berbasis 

komputer memiliki psosisi yang penting dan strategis dalam proses belajar 

mengajar, salah satunya adalah dapat membantu peserta didik untuk lebih cepat 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karenanya sudah 

menjadi keharusan dan kebutuhan bagi guru dan lembaga pendidikan untuk 

menjadikan multimedia sebagai solusi dalam meningkatkan penguasan peserta 

didik terhadap materi pelajaran.  

2. Penguasaan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih perlu ditingkatkan, kondisi 

ini menuntut semua komponen sekolah khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

untuk melakukan berbagai upaya agar peserta didik memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam penguasan materi pelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat 

terserap dengan baik.  

  

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, 



 

masyarakat, bangsa dan negara”.
6
 Mengingat pendidikan selalu berkenan 

dengan upaya pembangunan manusia maka keberhasilan pendidikan sangat 

tergantung kepada unsur manusianya. Sedangkan unsur manusia yang paling 

menentukan berhasilnya pendidikan adalah pelaksana pendidikan yaitu guru, 

yang di dalam kegiatan pendidikan  dan latihan biasa disebut direktur. Gurulah 

ujung tombak pendidikan, sebab guru secara langsung berupaya 

mempengaruhi, membina, mengembangkan kemampuan siswa, agar menjadi 

manusia yang cerdas, terampil dan bermoral tinggi.
7
  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami, jika pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting, karena itulah pendidikan memiliki 

beberapa faktor yang terdapat di dalamnya. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah : 

1. Faktor peserta didik 

Faktor peserta didik adalah merupakan faktor pendidikan yang paling 

penting, karena tanpa adanya anak didik, maka pendidikan tentu tidak akan 

berlangsung.
8
 Peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam 

sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

2. Faktor pendidik 

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, karena 

pendidik itulah yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi 

peserta didik. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai 

                                                
6
Tim Redaksi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 7. 
7
Yoto dan Saiful Rahman, Manajemen Pembelajaran Modern, (Malang: Yunizar Group, 

2002), h. 81.     
8
Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004),  h. 

19. 



 

usaha manusia untuk membina kebribadiannya sesuai dengan nilai-nilai 

didalam masyarakat dan kebudayaan.
9
  

3. Faktor tujuan pendidikan 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah suatu faktor yang sangat penting 

didalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai 

atau yang hendak dituju pendidikan.  

4. Faktor alat pendidikan 

Alat pendidikan disini adalah segala sesuatu yang digunakan dalam usaha 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

5. Faktor lingkungan 

Lingkungan adalah mempunyai peranan yang penting terhadap behasil 

tidaknya  pendidikan. Karena perkembangan jiwa pesarta didik itu sangat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkunganya.
10

  

 

Dalam mencapai tujuan pendidikan diperlukan cara yang tepat agar 

tujuan tersebut segera tercapai. Dan cara yang tepat untuk saat ini adalah 

dengan memberikan sebuah pengajaran. Untuk mengetahui dan memahami 

sebuah pengajaran, dapat kita mulai dari memahami pengertiannya. 

pengajaran adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai 

segi kognitif dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak 

pengetahuannya, lebih cakap berfikir kritis, sistematis, dan objektif, serta 

terampil dalam mengerjakan sesuatu, misalnya trampil menulis, membaca, lari 

cepat, loncat tinggi, berenang, membuat pesawat, radio dan sebagainya. Tujuan 

pengajaran lebih mudah ditentukan daripada tujuan pendidikan.
11

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa pengajaran adalah 

bagian dari pendidikan meskipun pengajaran tidak sama dengan pendidikan, 

                                                
9
Tim dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan, (Surabaya: Usaha 

nasional, 2001), edisi revie kelima, h. 2 
10

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 7. 
11

Tim dosen FIP-IKIP Malang, Op. Cit., h. 2.  



 

akan tetapi pengajaran terdapat dalam pendidikan dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan. Pengajaran dapat diberikan oleh seorang pengajar kepada 

mereka yang diajar di manapun dan kapanpun, termasuk di sekolah. Yang 

lebih sering kita sebut dengan belajar di sekolah dan guru yang merupakan 

sosok pengajar sedangkan siswa ataupun murid sebagai yang diajar. 

Dikarenakan pengajaran adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan lebih sering diidentikkan dengan sekolah, maka kita akan 

melihat keberhasilan pendidikan dari kaca mata pengajaran di sekolah. Sebagai 

tanda dari keberhasilan pendidikan pada umumnya sering diukur melalui 

sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Namun dalam operasionalnya keberhasilan pendidikan itu banyak pula 

ditentukan oleh pengelola pendidikan itu sendiri di samping dipengaruhi oleh 

beberapa faktor pendidikan yang mesti ada dan juga yang terkait di dalamnya, 

terutama adalah guru sebagai administrator sekaligus fasilitator dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, bagaimana seorang guru menyampaikan isi 

atau materi pelajaran agar siswa dapat faham dan mengerti tentunya 

merupakan permasalahan yang sangat pokok dan penting. 

Dalam menyampaikan materi pada umumnya guru lebih banyak 

menjelaskan permasalahan dengan metode ceramah, sehingga kebanyakan 

siswa cenderung menghafal dari pada memahami persoalan secara benar. 

Karena itu sangat diperlukan suatu media untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap materi- materi yang akan disampaikan kepada siswa. Proses belajar 



 

mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengajaran 

itu sendiri adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki para siswa 

setelah ia menempuh berbagai pengalaman belajarnya (pada akhir 

pengajaran).
12

 

Ketika pengajaran dimengerti memiliki peran yang tidak dapat 

disepelekan, maka perumusan tujuan adalah hal yang pertama dan utama 

untuk dilakukan. Untuk itu proses pengajaran harus direncanakan. 

Ketercapaian tujuan dapat dicek atau dikontrol sejauhmana tujuan itu tercapai. 

Itu sebabnya, suatu sistem pengajaran selalu mengalami dan mengikuti tiga 

tahap, yakni tahap analisis (menentukan dan merumuskan tujuan), tahap 

sintesis (perencanaan proses yang akan ditempuh), dan tahap evaluasi 

(mengetes tahap pertama dan kedua).
13

 

Mengingat keterbatasan fasilitas maupun metode mengajar serta waktu 

dan kesempatan yang dimiliki oleh seorang guru maka perlu ditekankan agar 

memiliki keterampilan memilih dan menggunakan sarana serta peralatan yang 

relevan dengan tujuan proses belajar mengajar yang akan dicapai. 
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi saat ini, 

nampaknya telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap 

berbagai demensi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya 

maupun pendidikan. Oleh karena itu agar pendidikan tidak tertinggal dari 

perkembangan iptek tersebut perlu adanya penyesuaian, terutama sekali yang 

berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah. Salah satu faktor 

tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dikuasai dan dipelajari guru 

atau calon guru, sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran 

kepada para siswa secara baik berdaya guna dan berhasil guna.
14

. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT yaitu : 

 لَّسمَۡعٱا َوَجَعَل َلُكُم ٔٗ َأخَۡرَجُكم ِّمهۢ ُبُطىِن ُأَّمَهِٰتُكمۡ َلا َتعَّۡلُمىَن َشيۡ لَّلُهٱَو

  ٨٧َلَعَّلُكمۡ َتشُۡكُروَن  َِٔدَة لَۡأفۡٱَو لَۡأبَۡصَٰرٱَو
Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur “. (QS. An Nahl : 78)
15

 

Ayat di atas mengandung tiga unsur pokok yaitu pendengaran, 

penglihatan dan hati sebagai jembatan untuk mengetahui sesuatu, oleh sebab 

itu, melalui indera pendengaran, siswa dapat mengerti dan mengetahui apa 

yang disampaikan gurunya.  Dengan penglihatan dapat mengamati siswa secara 

langsung, peragaan yang diperlihatkan guru di hadapan siswa dan hati sebagai 
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pendorong dari semua gerak perbuatan belajar. Oleh karenanya dalam proses 

pendidikan sangat diperlukan media agar pesan yang disampaikan dapat 

dengan mudah diterima oleh peserta didik. 

Kata “media” berasal dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti 

“perantara atau pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.
16

 Dalam proses belajar 

mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena 

ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan mengahadirkan 

media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada 

anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media.
17

 

Media pembelajaran sebagai wahana penyalur atau wadah pesan 

pembelajaran, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Di samping dapat menarik perhatian siswa, media pembelajaran juga 

dapat menyampaikan pesan yang mampu mendekati benda sebenarnya 

sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rumit tentang sesuatu hal yang 

tidak dapat ditampilkan secara langsung atau konkrit.  

Guru harus memperhatikan faktor media yang memiliki peranan 

penting dalam pembelajaran agar proses dan hasil pembelajaran dapat efektif 

dan efesien, karena pembelajaran merupakan komunikasi antara guru dengan 

siswa dalam upaya penyampaian pesan atau informasi. Sehingga agar tidak 
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terjadi kesesatan dalam proses komunikasi, perlu digunakan sarana yang 

membantu proses komunikasi yang disebut media.  

Media merupakan suatu alat atau sarana atau perangkat (bisa bahan 

atau keadaan) yang berfungsi sebagai perantara atau saluran atau jembatan 

dalam kegiatan komunikasi (penyampaian dan penerimaan pesan) antara 

komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (penerima pesan)
18

, sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, apalagi bila materi yang 

disampaikan merupakan sesuatu yang masih asing bagi siswa. Karena itu, 

sekarang telah banyak media-media pembelajaran yang telah diciptakan untuk 

mendukung dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa baik 

secara klasikal, individual atau kelompok. Dari media-media yang paling 

sederhana, hingga media-media yang telah menggunakan alat-alat elektronik. 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan 

secara tepat dan baik, maka akan memberi manfaat yang sangat besar bagi 

para guru dan siswa. Secara umum manfaat yang diperoleh adalah “proses 

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat di 

kurangi, kualitas belajar siswa dapat di tingkatkan dan proses belajar mengajar 

dapat di lakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat di 
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tingkatkan”.
19

 Sehingga dengan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat 

dapat meningkatkan motivasi serta prestasi belajar  siswa. 

Dalam pemanfaatan multimedia berbasis computer, beberapa tahap 

yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Persiapan penerapan multimedia berbasis komputer yang mencakup 

pemilihan materi, perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai juga 

strategi yang akan dilakukan 

2. Pelaksanaan penerapan multimedia berbasis komputer mencakup tahapan 

inti yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan multimedia dan 

mengoperasikan alat-alat yang tergabung dalam multimedia tersebut dalam 

pembelajaran 

3. Tindak lanjut dalam penerapan multimedia berbasis komputer, tahap ini 

lebih cenderung pada evaluasi, guru melakukan evaluasi dengan memberikan 

beberapa tes ataupun soal untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pemahaman peserta didik  terhadap materi yang telah diajarkan.
20

 

 

Namun dalam kenyataannya selama ini, teknik mengajar kurang 

bervariasi, guru hanya menjelaskan tanpa disertai dengan pemanfaatan media 

pembelajaran, sehingga minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran sangat 

kurang. Banyak materi yang telah diajarkan dengan waktu yang relatif lama, 

namun peserta didik banyak yang belum paham. Hal ini terjadi karena memang 

kurangnya media sebagai faktor alat belajar mengajar yang kurang memadai. 

Tentunya kejadian seperti ini harus dihindari dan dicegah apabila proses dalam 

pembelajaran ingin terlaksana sesuai dengan tujuannya. Terlebih lagi dalam 

pembelajaran agama Islam, khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), memang sangat 

membutuhkan media pembelajaran yang representatif terhadap materi-materi 

tersebut.  

Berdasarkan hasil interview pada saat pra survey terhadap guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

diperoleh keterangan sebagai berikut : 

“Berkenaan dengan penyampaian materi pelajaran, saya telah menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Adapun yang menjadi 

persoalan adalah kemampuan peserta didik untuk menyerap dan memahami 

materi pelajaran yang telah disampaikan memang relatif, ada peserta didik yang 

penguasaan materinya bagus namun ada juga peserta didik yang penguasaan 

materinya masih rendah. Sangat beragamnya penguasaan peserta didik dalam 

menyerap materi pelajaran disebabkan oleh banyak faktor diantaranya keterbasan 

dalam penggunaan multimedia berbasis komputer”.
21

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut jelas bahwa guru Pendidikan Agama Islam di 

SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, namun berdasarkan hasil tes 

pada saat pra survery diperoleh data sebagai  sebagaimana tabel dibawah ini :  
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Tabel 1 

Penguasaan Materi pada Standar Kompetensi Memahami Ketentuan Hukum 

Islam tentang Pengurusan Jenazah Peserta Didik Kelas XI SMA Swadhipa  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Siswa Kelas Nilai Ujian Praktek Keterangan  

1 Agus Susanto XI-1 70 Tuntas  

2 Sutyanto Imron XI-1 65 Tidak tuntas 

3 Mutiara Ayu 

Dewani 

XI-1 60 Tidak tuntas 

4 Nova Novita XI-1 75 Tuntas 

5 Aldi Anggara XI-1 70 Tuntas 

6 Meta Puspita XI-2 70 Tuntas 

7 Putri Ayu Lesmana XI-2 65 Tidak tuntas 

8 Zaenal Abidin XI-2 55 Tidak tuntas 

9 Eva Agustina XI-2 70 Tuntas 

10 Rindi Pangalila XI-2 60 Tidak  

tuntas 

11 Budi Darmawan XI-3 70 Tuntas 

12 Putra Nurwanto XI-3 65 Tidak tuntas 

13 Imam Syaukani XI-3 60 Tidak tuntas 

14 Untung Suropati XI-3 60 Tidak tuntas 

15 Intan Nurani  XI-3 65 Tidak tuntas 

16 Abdul Wahab XI-4 70 Tuntas 

17 Gunawan Yusanto XI-4 60 Tidak tuntas 

18 Susi Karmila XI-4 70 Tuntas 

19 Yahya Romadhon XI-4 65 Tidak tuntas 

20 Wahida Purnama 

Sari 

XI-4 60 Tidak tuntas 

Sumber : Hasil Tes dan Praktek Peserta Didik Kelas XI Tahun 2017 

 



 

 Berdasarkan fakta-fakta di atas menujukan bahwa terdapat kesenjangan 

atau masalah dimana guru Pendidikan Agama Islam telah menyampaikan dan 

menjelaskan materi tentang ketentuan hukum Islam tentang pengurusan 

jenazah, namun masih ada peserta didik yang penguasaan materinya masih 

rendah dan nilainya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70, dimana 

yang menjadi indikator kemampuan penguasaan materi adalah apabila peserta 

didik memperoleh nilai tes dan praktek di atas KKM. Kondisi inilah yang 

menarik untuk dikaji dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Peran Multimedia 

Berbasis Komputer dalam Meningkatkan Penguasaan Materi pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan”. 

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Minimnya sumber daya guru dalam hal penguasaan multimedia berbasis 

komputer di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang 

menyebabkan kurangnya pemanfaatan multimedia tersebut dalam proses belajar 

mengajar. 

2. Masih ada peserta didik kelas XI di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan yang penguasaan materi mata pelajaran Pendidikan Agama 



 

Islam tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari indikasi masih adanya peserta 

didik yang hasil tesnya dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

kondisi ini mengharuskan adanya perubahan dan peningkatan. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya  pada peran multimedia 

berbasis komputer dalam meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

 

 

 

E. Rumusan Masalah 

Masalah pada hakikatnya adalah "segala bentuk pertanyaan yang sulit 

dan perlu dicari jawaban atau segala hambatan, gangguan, halangan, ancaman 

serta rintangan dan kesulitan yang perlu disingkirkan atau dihilangkan dengan 

melakukan langkah konkrit".
22

 

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah "suatu kesulitan yang 

menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah  harus   dapat 
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dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan 

mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus".
23

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa masalah 

merupakan segala bentuk hambatan atau rintangan dan kesulitan yang perlu 

disingkirkan dalam proses berlangsungnya suatu kegiatan agar sesuai dengan 

apa yang diinginkan bersama. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

yaitu “Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi di SMA 

Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”?. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi di 

SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai acuan 

atau dasar penelitian dalam pembahasan mengenai masalah pendidikan 
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khususnya yang berkaitan dengan penerapan multimedia yang di 

sampaikan guru dalam menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam. 

b. Kegunaan praktis  

1) Bagi perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung 

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan IAIN Raden Intan 

Lampung berguna untuk menambah literature di bidang pendidikan 

agama terutama yang bersangkutan dengan materi Pendidikan Agama 

Islam. 

2) Bagi kepala sekolah  

Hasil penelitian ini bagi Kepala SMA Swadhipa Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah dapat digunakan sebagai 

acuan antara guru dan peserta didik  serta dapat dijadiakan sebagai alat 

untuk meningkatkan penguasaan materi Pendidikan Agama Islam. 

3) Bagi peneliti 

 Penelitian ini dapat menjadi sarana belajar dalam 

kaitannya dengan penulisan karya ilmiah atau skripsi dan sebagai 

sarana penerapan teori ke dalam praktik pembelajaran yang 

sebenarnya. Selain itu dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam menerapkan multimedia sebagai media 

pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan di 

jenjang SMA. 



 

BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Peran  

Peran adalah “bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas 

utama yang harus  dilaksanakan”.
24

  

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa peran adalah upaya 

yang dilakukan oleh seorang secara terus menerus dan berkesinambungan melalui 

berbagai macam cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu organisasi atau pribadi. 

Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang 

pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan 

orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran merupakan kombinasi adalah 

posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah 

menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit 

mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan 

fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan 

atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai 
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bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di 

masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. 

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. 

 

2. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung-jawab terhadap 

perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung-jawab 

adalah orangtua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan oleh 

dua hal yaitu pertama, karena kodrat yaitu karena orangtua ditakdirkan menjadi 

orangtua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung-jawab 

mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orangtua yaitu orangtua 

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Kemudian pendidik 

dalam Islam adalah guru. Kata guru berasal dalam bahasa Indonesia yang berarti 

orang yang mengajar.  

Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru lebih 

banyak lagi seperti al-alim (jamaknya ulama) atau al-mu’allim, yang berarti orang 

yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk 

menunjuk pada hati guru.
25

 Selain itu ada pula sebagian ulama yang 

menggunakan istilah al-mudarris untuk arti orang yang mengajar atau orang yang 
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memberi pelajaran. Selain itu terdapat pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada 

arti guru yang khusus mngajar bidang pengetahuan agama Islam. 

Sedangkan guru pendidikan agama Islam atau kerap disingkat menjadi 

guru agama Islam adalah orang yang memberikan materi pengetahuan agama 

Islam dan juga mendidik murid-muridnya, agar mereka kelak menjadi manusia 

yang takwa kepada Allah SWT. Di samping itu, guru Pendidikan Agama Islam 

juga berfungsi sebagai pembimbing agar para murid sejak mulai sekarang dapat 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat mempraktikkan syariat 

Islam”.
26

  

Menurut M. Arifin, guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang 

membimbing, mengarahkan dan membina anak didik menjadi manusia yang 

matang atau dewasa dalam sikap dan kepribadiannya sehingga tergambarlah 

dalam tingkah lakunya nilai-nilai agama Islam”.
27

   

 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa guru pendidikan agama 

Islam adalah seseorang yang melaksanakan tugas pembinaan pendidikan dan 

pengajaran yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan kependidikan. 
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3.   Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru pendidikan agama Islam hendaknya mereka telah memiliki ijazah 

formal, memiliki badan yang sehat baik jasmani dan rohani dan berakhlaq yang 

baik. Sejalan dengan kutipan di atas, bahwa syarat-syarat guru agama Islam 

adalah : 

“Seorang pendidik Islam harus seorang yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral 

(terpadu), mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai 

sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran dan 

kompetensi dalam cara-cara mengajar”.
28

   

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seorang guru 

pendidikan agama Islam harus memiliki syarat-syarat sebagai guru agama, agar 

dapat berhasil di dalam menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru 

agama harus beriman serta berakhlak mulia dan berkepribadian. Di samping itu 

seorang guru harus menguasai ilmu-ilmu dalam bidangnya dan ilmu penunjang 

lainnya sebagai pelengkap dalam menyampaikan materi pelajaran serta memiliki 

kompetensi keguruan. 

Samsul Nizar memberikan batasan tentang syarat-syarat menjadi guru 

pendidikan agama Islam, yaitu :  

a. Memiliki sifat zuhud, yaitu mencari keridaan Allah  

b. Bersih fisik dan jiwanya  

c. Ikhlas dan tidak riya dalam melaksanakan tugasnya  

d. Bersifat pemaaf, sabar, terbuka, dan menjaga kehormatan  

e. Mencintai dan memahami karakter peserta didik 

f. Menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan profesional 
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g. Mampu menggunakan metode secara bervariasi dan mampu mengelola kelas 

h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik”.
29

  

 

Sementara itu Abdurrahman al-Nahlawi memberikan gambaran tentang 

sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam yaitu 

sebagai berikut :  

a. Hendaknya tujuan, tingkah laku dan pola pikir guru tersebut bersifat rabbani 

b. Hendaknya guru bersifat jujur menyampaikan apa yang diajarkannya 

c. Hendaknya guru senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan 

kesediaan untuk membiasakan mengajarkannya 

d. Hendaknya guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara 

bervariasi dan menguasainya dengan baik serta mampu memiliki metode 

mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran serta situasi belajar-

mengajarnya 

e. Hendaknya guru mampu mengelola peserta didik , tegas dalam bertindak serta 

meletakkan berbagai perkara secara profesional 

f. Hendaknya guru mempelajari kehidupan psikis para pelajar selaras dengan 

masa perkembangannya ketika ia mengajar mereka sehingga guru dapat 

memperlakukan anak didiknya sesuai dengan kemampuan akal dan kesiapan 

psikis mereka 

g. Hendaknya guru tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia 

yang mempengaruhi jiwa dan pola berpikir angkatan muda 

h. Hendaknya guru bersifat adil di antara para pelajarnya, artinya guru tidak 

cenderung kepada salah satu golongan di antara mereka serta tidak 

mengistimewakan seseorang di antara lainnya”.
30

 

 

Seorang selain harus memiliki syarat-syarat tersebut di atas, seorang guru 

pendidikan agama Islam juga harus memiliki syarat-syarat yaitu “tingkat 

pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman mengajar atau masa kerja yang 

cukup, mempunyai keahlian dan berpengetahuan luas, memiliki keterampilan, 
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mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi tugasnya, hal ini dimaksudkan 

agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam dicapai secara efektif dan 

efisien”.
31

 

Dengan adanya syarat-syarat sebagai seorang guru tersebut, diharapkan 

dapat tercipta pelaksanaan tugas yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan di 

sekolah. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa syarat-syarat 

kompetensi sebagai seorang guru “memiliki ijazah yang sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mempunyai pengalaman bekerja yang 

cukup, memiliki kepribadian yang baik, mempunyai keahlian dan berpengetahuan 

luas, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan 

sekolah”.
32

 

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa persyaratan tersebut 

merupakan faktor yang sangat erat hubungannya terhadap pelaksanaan tugas 

sekolah, khususnya dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

 

     4.  Tugas dan Peranan Guru  Pendidikan Agama Islam 

 Sebagaimana tersebut di atas bahwa guru agama merupakan manusia yang 

profesinya mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bisa 

lepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agama. 
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 Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru Pendidikan Agama antara 

lain : 

a. Mengajar ilmu pengetahuan agama 

b. Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak 

c. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama 

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
33

 

Berdasarkan   pendapat  tersebut   di atas  jelas bahwa  tugas  seorang guru 

itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi 

memberikan bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik yang pada 

gilirannya membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan berguna dalam 

kehidupannya. 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan 

guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan 

dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik yang utama sesama guru, 

maupun dengan staf yang lain.  

Mengenai peranan guru akan disajikan beberapa pendapat para ahli 

pendidikan sebagaimana dikutip oleh Sardiman yaitu : 

1. Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator sahabat yang 

dapat memberikan nasehat-nasehat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta 

nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan. 
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2. James W. Brown mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain 

:menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, dan mengevaluasi kegiatan peserta 

didik. 

3.  Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan bahwa 

peranan guru di sekolah tidak  hanya  sebagai  transmiter  dari  ide  tetapi juga 

berperan sebagai transpomer dan katalisator dari nilai dan sikap.
34

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka secara rinci peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan belajar mengajar, secara singkat dapat 

disebut sebagai berikut : 

1. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan 

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 

2. Organisator 

Guru sebagai organisator,  pengelola kegiatan akademik,  silabus, workshop, 

jadwal pelajaran dan lain-lain. 

3. Motivator 

Peran guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta mendinamisasikan potensi peserta 

didik. 
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4. Pengarah 

Jiwa kepemimpinan guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru hal ini harus 

dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai 

dengan tujuan yang di cita-citakan. 

5. Inisiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide atau inisiator dalam proses belajar 

mengajar sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar. 

6. Transmiter 

Dalam kegiatan belajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

7. Fasilitator 

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalkan saja dalam menciptakan 

suasana kegiatan peserta didik yang sedemikian rupa, sehingga interaksi belajar 

mengajar akan berlangsung secara efektif. 

8. Mediator 

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

peserta didik. 

9. Evaluator 

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas 

untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku 



 

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau 

tidak.
35

 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  dan   pengertian  di atas  dapat  

dipahami bahwa betapa pentingnya peranan guru dalam proses belajar mengajar 

demi terciptanya suasana belajar yang efektif dan efisien. Mengingat peran guru 

agama Islam sangatlah penting, maka ia dalam rangka  membina atau mendidik 

anak supaya berkepribadian muslim  dengan  cara : 

“Berusaha menanamkan akhlak yaang mulia, meresapkan fadilah didalam 

jiwa para sisiwa, membiasakan mereka berpegang pada moral yang tinggi, 

membiasakan mereka berfikir secara rohaniah dan insaniah atau 

berprikemanusiaan serta menggunakan waktu buat belajar ilmu dunia dan 

ilmu-ilmu agama tanpa memandang keuntungan-keuntungan materi”.
36

 

 

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah 

Daradjat bahwa ”pendidikan agama hendaknya diberikan oleh guru yang benar-

benar tercermin dalam agama itu dalam sikap dan keseuruhan pribadinya”.
37

 

Berdasarkan pendapat di atas maka usaha guru dalam rangka membina 

dan mendidik peserta didik supaya memiliki berkepribadian yang baik sesuai 

dengan tuntunan al Quran dan Hadits adalah memperbanyak latihan praktek 

keagamaaan seperti praktek sholat, praktek berwudhu, praktek membaca al 

Quran, praktek berdoa, praktek berdzikir, memberikan motivasi dalam pembinaan 
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akhlak, serta memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar 

peraturan. 

 

B. Multimedia Berbasis Komputer 

1. Pengertian Multimedia Berbasis Komputer 

Multimedia diambil dari kata “multi” dan “media”. Multi berarti banyak 

dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah “gabungan dari 

beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi yang menghasilkan 

presentasi yang menakjubkan”.
38

 Multimedia juga mempunyai komunikasi 

interaktif yang tinggi. Bagi pengguna komputer multimedia dapat diartikan 

sebagai informasi komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, 

grafik dan animasi. 

Multimedia menurut Oemar Hamalik adalah “merupakan alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan 

teks, grafik, animasi, audio dan gambar video”.
39

 Multimedia merupakan 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, 

gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan 

berkomunikasi.  
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Berdasarkan definisi tersebut di atas, terkandung empat komponen penting 

multimedia. Pertama, harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang 

dilihat dan didengar. Kedua, harus ada link yang menghubungkan pemakai 

dengan informasi. Ketiga, harus ada alat navigasi yang membantu pemakai 

menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Keempat, multimedia 

menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan 

mengkomunikasikan informasi dengan ide. Jika salah satu komponen tidak ada, 

bukan multimedia dalam arti luas namanya. Misalnya, jika tidak ada komputer 

untuk berinteraksi, maka itu namanya media campuran, bukan multimedia. Kalau 

tidak ada alat navigasi yang memungkinkan untuk memilih jalannya suatu 

tindakan maka itu namanya film, bukan multimedia. Demikian juga kita tidak 

mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbangkan ide sendiri, maka nama 

televisi, bukan multimedia. Dari beberapa definisi di atas, maka multimedia ada 

yang online (Internet) dan multimedia ada yang offline (tradisional). 

Komputer adalah  “sekumpulan alat elektronik dimana satu dengan yang 

lainnya saling bekerja sama terkoordinasi dibawah kontrol program dengan 

kemampuan dapat menerima data atau input lalu mengolah data tersebut dengan 

menghasilkan informasi (output)”.
40

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperjelas bahwa multimedia 

berbasis komputer adalah sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran 
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komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan 

suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat 

mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer 

dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk 

mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan misalnya 

rancangan grafis dan animasi. 

 

3. Macam-macam dan Jenis Multimedia 

Multimedia dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu  multimedia content 

production dan multimedia communication. 

a. Multimedia content production 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (text, 

audio, graphics, animation, video, and interactivity) yang berbeda untuk 

menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia (musik, 

video, film, game, entertaiment dan lain-lain) Atau penggunaan sejumlah 

teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media 

(text, audio, graphics, animation, video, and interactivity) dengan cara yang 

baru untuk tujuan komunikasi. 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media (text, 

audio, graphics, animation, video, and interactivity) yang berbeda untuk 

menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia (musik, 

video, film, game, entertaiment dan lain-lain) Atau penggunaan sejumlah 



 

teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media 

(text, audio, graphics, animation, video, and interactivity) dengan cara yang 

baru untuk tujuan komunikasi. 

b. Multimedia communication 

Multimedia adalah menggunakan media (masa), seperti televisi, radio, 

cetak, dan Internet, untuk mempublikasikan/menyiarkan/mengkomunikasikan 

material advertising, public-city, entertaiment, news, education, dan lain-lain. 

Dalam kategori ini media yang digunakan adalah : 

1) TV 

2) Radio 

3) Film 

4) Cetak 

5) Music 

6) Game 

7) Entertaiment 

8) Tutorial 

9) ICT
41

 

 

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam multimedia berbasis 

computer adalah sebagai berikut :
42

 

a. Teks  

 

Tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah 

tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan 

multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat 
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efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna.  Teks 

merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, 

serta  file  teks mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya mengacu 

pada kata, kalimat, alinea, segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. 

b. Grafik (gambar) 

 

Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi yang 

lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu komponen 

penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data 

kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Gambar dalam publikasi 

multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan 

dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual 

c. Audio 

Teknologi  audio  juga berperan penting dalam penyampaian informasi, 

tanpa adanya audio dalam sebuah  multimedia maka hasilnya tidak lengkap. 

Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari 

voice record dan efek–efek suara lain. 

d. Animasi 

Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara 

bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan 

animasi akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain 

itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar 

gambar karena lebih komunikatif dalam menyampaikan suatu tujuan. 



 

Multimedia dapat  digunakan pada semua bidang kehidupan manusia, apalagi 

dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini 

memungkinkan multimedia selalu hadir dan menjadi kebutuhan setiap orang. 

Contoh paling dekat adalah televisi, radio, handphone dan komputer. 

Adapun penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari manusia, yaitu 

dalam : 
43

 

a. Bisnis 

Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, 

pemasaran, periklanan, demo produk, database, catalog, instant message dan 

komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan video conference, yang 

memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada didalam suatu tempat 

yang sama. Dengan adanya aplikasi multimedia inilah, perusahaan-perusahaan 

dapat menjalani bisnisnya lebih lancar. 

b. Pendidikan 

Aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses  belajar 

mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga 

proses belajar  mengajar tidak terlalu  monoton seperti selama  ini yang 

dilakukan disekolah-sekolah pada umumnya. Contohnya seperti aplikasi 

multimedia untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. 
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Aplikasi tersebut dapat disisipkan animasi-animasi yang tentunya menarik 

bagi anak-anak sehingga dapat membantu meningkatkan minat mereka dalam 

membaca maupun belajar hal lainnya. 

c. Rumah  

Aplikasi multimedia dalam rumah sangat  beranekaragam. Contohnya 

komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat 

penyalur multimedia. Terdapat juga mesin-mesin permainan yang 

menggunakan televisi sebagai penyalur multimedia, seperti : Sega, Nintendo, 

playstation, x box, dan sebagainya dimana semua permainannya menggunakan 

elemen-elemen multimedia. 

d. Tempat umum 

Aplikasi multimedia di tempat-tempat umum dapat berupa kios 

informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat perbelanjaan, museum, 

pusat hiburan dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat berguna untuk 

memberikan informasi-informasi dan bantuan mengenai tempat. 

 

4. Karakteristik Multimedia 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik 

komponen lain, seperti: tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi pembelajaran. 

Karakteristik multimedia berbasis komputer adalah : 

 



 

a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain.
44

 

 

Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia berbasis 

computer sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut : 

a. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

b. Mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik  untuk mengontrol laju 

kecepatan belajarnya sendiri. 

c. Memperhatikan bahwa peserta didik  mengikuti suatu urutan yang koheren 

dan terkendalikan. 

d. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan 

lain-lain.
45

 

 

5. Manfaat dan Fungsi Multimedia dalam Pembelajaran 

Manfaat multimedia dapat diperoleh bahwa keunggulan dari sebuah 

multimedia pembelajaran adalah : 

a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti 

kuman, bakteri, elektron dan lain-lain. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dan lain-lain. 

c. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju dan 

lain-lain. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung 

berapi, harimau, racun dan lain-lain. 

e. Meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik .
46
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Kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar peserta didik  

(pola bermedia). Artinya, untuk beberapa hal media pembelajaran dapat 

menggantikan fungsi guru-terutama-sebagai sumber belajar. Salah satu media 

yang dapat menjalankan fungsi demikian tersebut adalah program multimedia 

interaktif. 

Sedangkan penggunaan multimedia dalam proses intruksional 

mengandung manfaat  sebagai berikut yaitu  : 

a. Multimedia dapat membantu peserta didik  mempelajari bahan pelajaran yang 

luas, yang memuat berbagai konsep, fakta, prinsip, sikap ketrampilan,di 

samping banyak macam ragamnya juga sangat bervariasi, sehingga 

memerlukan berbagai media untuk penyampaiannya. 

b. Multimedia dapat menumbuhkan motivasi belajar, sikap, dan cara belajar 

yang lebih efektif serta menumbuhkan persepsi yang lebih tinggi terhadap hal 

yang dipelajari. Sebab multi media menggambungkan, gambar dan suara. 

Sehingga daya cerna pesrta didik terhadap materi ajar. 

c. Multimedia turut meningkatkan kepuasan dan keberhasilan sesuai dengan 

keinginan masing-masing guru. 

d. Multimedia membantu peserta didik  dan guru dalam intruksional suatu 

bidang study, yang didukung secara multi disipliner, masing-masing disiplin 

itu mengandung banyak bahan yang harus dipelajari. 

e. Multimedia membantu peserta didik  yang umumnya berkecenderungan 

mempelajari banyak hal  dan sekaligus mendalaminya. 

f. Multimedia membantu peserta didik  dan guru dalam proses intruksional  

untuk memenuhi tuntutan kurikulum, yang senantiasa berkembang  sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi serta dinamika 

masyarakat.
47

 

 

Selain memiliki beberapa keunggulan tersendiri sebagai media 

pembelajaran, multimedia juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya : 

a. Pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional. 

b. Pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama. 

c. Faktor komunikasi yang efektif 
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d. Faktor biaya yang bertalian dengan masalah pengadaan dan 

pengoperasionalan media dalam proses belajar mengajar. 

e. Faktor hambatan-hambatan praktis.
48

 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik 

komponen lain, seperti tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi pembelajaran. 

Karakteristik multimedia pembelajaran adalah : 

a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergensi, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengkomodasi respon pengguna. 

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain.
49

 

 

Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran 

sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut : 

a. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

b. Mampu memberi kesempatan kepada peserta didik  untuk mengontrol laju 

kecepatan belajarnya sendiri. 

c. Memperhatikan bahwa peserta didik  mengikuti suatu urutan yang koheran 

dan terkendalikan. 

d. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan 

lain-lain.
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6. Langkah-langkah dalam Penerapan Multimedia 

 

Multimedia merupakan gabungan dari beberapa media. Penggunaan 

multimedia pembelajaran memang sangat penting melihat kemajuan-kemajuan 

dalam teknologi multimedia yang sangat pesat sehingga penggunaan multimedia 

akan sangat menunjang dalam proses belajar mengajar. Penggunaan multimedia 

dalam kegiatan proses belajar mengajar merupakan sesuatu yang sangat 

fundamental karena dengan penggunaan multimedia tersebut, peserta didik 

diharapkan akan memahami materi yang disampaikan oleh seorang pendidik. 

Selain itu, peserta didik juga akan lebih tertarik dan interaktif dengan apa yang 

disajikan oleh pendidik. Namun, tidak dapat dipungkiri ada sebagian dari 

penggunaan multimedia yang belum efektif dalam penggunaannya. Hal ini dapat 

terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan pendidik yang 

mempunyai keahlian dalam menggunakan teknologi multimedia tersebut, 

keterbatasan media yang ada di suatu pendidikan juga dapat berpengaruh. 

Multimedia telah mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran ke 

arah yang lebih dinamik. Namun yang lebih penting ialah pemahaman tentang 

bagaimana menggunakan teknologi tersebut dengan lebih efektif dan dapat 

menghasilkan ide-ide untuk pengajaran dan pembelajaran. Pada masa kini, guru 

perlu mempunyai kemahiran dan keyakinan diri dalam menggunakan teknologi 

ini dengan cara yang paling berkesan. Suasana pengajaran dan pembelajaran yang 

interaktif, lebih menggalakkan komunikasi aktif antara berbagai hal. Penggunaan 

komputer multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dengan 



 

tujuan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Dengan berkembangnya 

teknologi multimedia, unsur-unsur video, bunyi, teks dan grafik dapat dikemas 

menjadi satu melalui Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK). Sekarang ini, 

materi PBM telah banyak ditemukan dipasaran yang disediakan dalam bentuk 

VCD atau DVD. Contoh-contoh yang dapat kita temukan seperti ensiklopedia, 

kamus elektronik, buku cerita elektronik, materi pembelajaran yang telah dikemas 

dalam bentuk CD atau DVD dan masih banyak lagi yang dapat kita temui. 

Konsep permainan dalam pembelajaran digabung untuk menghasilkan 

pengalaman pembelajaran yang menyenangkan.  

Model–model ini dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas 

atau pembelajaran sendiri. Bisa juga digunakan untuk pembelajaran di rumah dan 

di sekolah. Sesi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahap penerimaan dan 

pemahaman pelajar. Pencapaian dan keberhasilan pelajar akan diuji. Jika pelajar 

tidak mencapai tahap yang memuaskan, maka sesi pemulihan pula akan 

dilaksanakan. Rekord pencapaian pelajar akan disimpan supaya prestasi pelajar 

bisa diawasi. Konsep pembelajaran sendiri dapat dilaksanakan bila informasi 

tersebut menarik dan memotivasikan pelajar untuk terus belajar. Ini dapat dicapai 

jika materi atau informasi direka bentuk dengan baik menggunakan multimedia. 

Suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif akan menggalakkan 

komunikasi berbagai hal (pelajar-guru, pelajar-pelajar, pelajar-komputer). 

Gabungan berbagai media yang memanfaatkan sepenuhnya indra 

penglihatan dan pendengaran mampu menarik minat belajar. Namun yang lebih 



 

utama ialah pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 

Harus diingat bahwa teknologi multimedia hanya bertindak sebagai pelengkap, 

tambahan atau alat bantu kepada guru. Multimedia tidak akan mengambil alih 

tempat dan tugas guru. Multimedia adalah sebagai saluran pilihan dalam 

menyampaikan informasi dengan cara yang lebih berkesan. Komputer hanya 

digunakan jika dipandang perlu dan merupakan pilihan yang terbaik. Jikalau 

terdapat pilihan lain yang lebih berkesan untuk menyampaikan informasi, 

gunakanlah pilihan itu. Di samping itu juga guru harus menyadari betapa 

pentingnya memanfaatkan teknologi terkini untuk membiasakan generasi yang 

akan datang dengan cara hidup canggih abad ke 21 nanti. 

Untuk menerapkan pembelajaran berbasis komputer ada beberapa tahapan 

yang perlu dilakukan yaitu: concept, design, material, collecting, assembly, 

testing dan distribution. 

a. Concept, menentukan tujuan dan siapa pengguna program (identifikasi 

audiens, dalam hal ini tentunya peserta didik );. menentukan macam aplikasi 

(presentasi, interaktif, dll) dan tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, 

pembelajaran, dan lainnya); 

b. Design, membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan dan 

kebutuhan material/bahan untuk prgoram; 

c. Material Collecting, mengumpulkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan; 

tahap ini dapat dikerjakan paralel dengan tahap assembly; 

d. Assembly, membuat/memroduksi semua objek atau bahan multimedia, 

melibatkan tenaga spesialis yang terampil atau mampu memanfaatkan 

berbagai jenis software. Pembuatan aplikasi multimedia ini berdasarkan 

storyboard dan struktur navigasi yang berasal dari tahap desain; 

e. Testing, dilakukan setelah selesai tahap assembly dengan menjalankan 

aplikasi/program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Disebut juga 

tahap pengujian alpha (alpha test) di mana pengujian dilakukan oleh pembuat 

atau lingkungan pembuatnya sendiri; 



 

f. Distribution, penyimpanan aplikasi dalam suatu media penyimpanan. Jika 

media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka 

dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut.
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C. Penguasaan Materi Pelajaran 

1. Pengertian Penguasaan Materi  

Penguasaan menurut WJS Poerwadarminta mengatakan bahwa penguasaan 

mengandung arti “pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahan 

atau kepandaian”. Kata penguasaan tersusun dari kata dasar kuasa yang berarti 

mampu, mengerti benar dan mempelajari bolak-balik supaya paham.
52

  

Maka kata penguasaan secara operasional dapat diartikan sebagai suatu 

usaha untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh sesuatu hal agar dipahami, 

sedangkan penguasaan menurut ahli pendidikan merupakan salah satu bentuk 

perubahan tingkah laku yang didapat dari hasil belajar, 

Sedangkan materi pembelajaran merupakan informasi, alat dan teks yang 

diperlukan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran serta 

untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara 

sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai peserta didik  dalam proses pembelajaran.
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Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penguasaan materi adalah adanya 

kesanggupan dan pehamanan dalam diri peserta didik untuk menelaah dan 

mengimplementasikan konsep pembelajaran yang telah diberikan oleh guru untuk 

dilaksanakan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Karakteristik Penguasaan Materi Pelajaran 

Karakteristik penguasaan materi menganut pendekatan individual, artinya 

meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik  (kelas), 

tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individual peserta didik, 

sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing 

peserta didik  secara optimal. Dengan demikian, yang menjadi dasar pemikiran 

dari penerapan pendekatan individual dalam pembelajaran tuntas adalah adanya 

pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing peserta didik. 

Dalam merealisasikan pengakuan terhadap perbedaan individual maka 

dalam pendekatan penguasaan materi digunakan azas maju berkelanjutan 

(continuous progress). Kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik  

harus dinyatakan dalam rumusan yang jelas dan pembelajaran dipecah-pecah 

menjadi unit-unit yang memungkinkan peserta didik  belajar selangkah demi 

selangkah dan baru diperbolehkan untuk mempelajari kompetensi berikutnya 

setelah kompetensi sebelumnya dikuasai menurut kriteria tertentu. Misalnya 

ditetapkan kriteria jika peserta didik  telah menguasai kompetensi sekurang-

kurangnya 75% dari yang ditetapkan, maka peserta didik  bisa melanjutkan untuk 



 

mempelajari unit pelajaran/kompetensi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya 

mengenai karakteristik dari penguasaan materi ini, kita bisa mengkajinya dengan 

cara membandingkannya dengan karakteristik pendekatan pembelajaran yang pada 

umumnya sudah biasa digunakan atau yang sering disebut dengan pendekatan 

konvensional. Pendekatan konvensional ini pada dasarnya sama dengan 

pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centered approach). Dalam 

pendekatan ini hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan sepenuhnya 

oleh guru. 

 Menurut Abu Ahmadi, dkk. ada beberapa ciri penguasan materi pelajaran, 

yaitu : 

a. Peserta didik  dapat belajar dengan baik dalam kondisi pengajaran yang tepat 

sesuai dengan harapan  pengajar. 

b. Bakat seorang peserta didik  dalam bidang pengajaran dapat diramalkan, baik 

tingkatannya maupun waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bahan 

tersebut. Bakat berfungsi sebagai indeks tingkatan belajar peserta didik  dan 

sebagai suatu ukuran satuan waktu. 

c. Tingkat hasil belajar bergantung pada waktu yang digunakan secara nyata oleh 

peserta didik  untuk mempelajari sesuatu dibandingkan dengan waktu yang 

dibutuhkan untuk mempelajarinya 

d. Tingkat belajar sama dengan ketentuan, kesempatan belajar bakat, kualitas 

pengajaran, dan kemampuan memahami pelajaran. 

e. Setiap peserta didik  memperoleh kesempatan belajar yang berdiferensiasi dan 

kualitas pengajaran yang berdiferensiasi pula.
54

  

 

 

 

 

 

                                                
 
54Abu Ahmadi, dkk., Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. 

Ketiga, h. 117 

 



 

3. Prinsip-prinsip Penguasaan Materi Pelajaran 

Pengembangan konsep penguasaan belajar mendasarkan pengembangan 

pengajarannya kepada prinsip-prinsip dibawah ini : 

a. Sebagian besar peserta didik  dalam situasi dan kondisi belajar yang normal 

dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Penyebaran peserta 

didik  dalam kelas tidak mengikuti distribusi normal.  

b. Dalam menyusun penguasaan materi pelajaran, guru memulai dengan 

merumuskan tujuan-tujuan khusus yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Guru juga menetapkan tingkat penguasaan yang harus dicapai peserta didik. 

c. Sejalan dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru merinci bahan ajar 

menjadi satuan-satuan bahan ajar yang kecil yang mendukung pencapaian 

sekelompok tujuan khusus tersebut. Berdasarkan tingkat penguasaan peserta 

didik  dalam satuan pelajaran tersebut, mereka dapat pindahkan dari satu 

satuan pelajaran kesatuan pelajaran berikutnya. 

d. Selain disediakan bahan ajar untuk kegiatan belajar utama, disusun juga bahan 

ajar untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Konsep penguasaan materi 

pelajaran sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Kemajuan 

belajar peserta didik  harus segera diniliai, dan hasil penilaian tersebut 

menjadi umpan balik bagi kegiatan perbaikan atau pengayaan. Perbaikan 

diberikan kepada peserta didik  yang belum menguasai bahan ajar secara 

tuntass, sedangkan pengayaan diberikan kepada peserta didik  yang 

perkembangan belajarnya sangat cepat. 

e. Penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan 

acuan patokan. Hal ini karena acuan norma menggunakan pegangan 

penguasaan rata-rata kelas, jadi lebih bersifat relative. Sedangkan acuan 

patokan berpegang pada sesuatu yang telah ditetapkan, umpamanya 

menguasai 80% atau 85% dari tujuan belajar.  

f. Konsep penguasaan materi pelajaran juga memperhatikkan adanya perbedaan-

perbedaan individual. Prinsip ini direalisasikan dengan memberikan 

keleluasaan waktu, yaitu peserta didik  yang pandai atau belajar cepat bisa 

maju lebih dahulu kesatuan pelajaran berikutnya, sedangkan peserta didik  

yang lambat dapat menggunakan waktu lebih banyak atau lama untuk 

menguasai bahan yang diberikan secara tuntas. Pelaksanaan pengajaran 

demikian memungkinkan diterapkannya prinsip maju berkelanjutan, yaitu 

peserta didik  dapat pindah atau naik ke bajan atau kelas berikutnya tanpa 

harus menanti teman-temannya. 

g. Konsep penguasaan materi pelajaran dapat dilaksanakan dengan beberapa 

model pengajaran, tetapi yang paling tepat adalah dengan model-model 

system pembelajaran seperti pengajaran berprogram, pengajaran modul, paket 



 

belajar, model satuan pelajaran, pengajaran dengan bantuan computer, dan 

sejenisnya.
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D. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pemanfaatan Multimedia 

Berbais Komputer untuk Meningkatkan Penguasaan Materi  

 

Penerapan multimedia yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan. Penggunaan multimedia adalah salah satu 

alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Mencari solusi yang efektif 

dan efisien, sehingga tidak membuang banyak waktu dalam pembelajaran. 

Dalam buku yang memuat tentang konsep multimedia telah banyak dibahas 

tentang pengertian-pengertian multimedia, adapun pengertian secara umum menurut 

peneliti adalah variasi yang terdiri dari beberapa media, baik berupa variasi antara 

LCD dan komputer seperti dalam penelitian ini. Perpaduan antara LCD dan komputer 

dapat menghasilkan multimedia yang menarik sehingga mampu mencuri perhatian 

para peserta didik  dalam proses pembelajaran. 

Kombinasi LCD dan Komputer dapat menghasilkan media audio visual, 

pemanfaatan media tersebut adalah untuk memudahkan para guru dalam 

mengantarkan para peserta didik nya menuju penguasaan materi yang diajarkan. 

Adapun peningkatan penguasaan materi Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini, adalah upaya guru memberikan pemahaman yang lebih baik, 
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anata pemahaman yang dimiliki peserta didik  sebelum pembelajaran ataupun 

pemahaman yang mereka peroleh ketika guru menggunakan metode pengajaran yang 

berupa metode ceramah dengan pemahaman para peserta didik  ketika guru 

menggunakan multimeda sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang 

terkandung dalam materi tersebut, sehingga peserta didik  mencapai tingkat 

penguasaan. Tingkat penguasaan diperoleh dari pemahaman yang dimulai dari level 

rendah sekedar tahu akan sesuatu menuju pada tingkat pemahaman pada level 

berikutnya, yaitu mengerti akan makna dan implementasi dalam kehidupan. 

Penerapan multimedia yang dilaksanakan oleh guru bukan tanpa manfaat, 

manfaat yang terkandung adalah mencari keefektifan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tersebut dapat dimulai dengan pemahaman materi secara 

baik, okleh karena itu multimedia mampu membawa obyek yang berkaitan dengan 

materi tersebut ke dalam kelas. Obyek yang pada awalnya tidak memungkinkan 

unyuk dihadirkan ke dalam kelas dengan alasan terlalalu kecil ataupun besar, menjadi 

mungkin dan dapat dilihat oleh para peserta didik.  

Mempertimbangkan manfaat tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan, 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam lebih memilih menggunakan multimedia yang 

berupa LCD dan komputer adalah untuk menghadirkan obyek yang berkaitan dengan 

materi Pendidikan Agama Islam yaitu tentang ketentuan hukum Islam tentang 

pengurusan jenazah kehadapan para peserta didik. Obyek tersebut secara rasional 

tidak mungkin dihadirkan kehadapan para peserta didik, menjadi mungkin untuk 

dihadirkan, yaitu dengan pemanfaatan multimedia tersebut yang meliputi audio dan 



 

visual. Dengan melihat langsung tata cara pengurusan jenazah, maka para peserta 

didik juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dibandingkan hanya 

mendapatkan informasi tata cara pengurusan jenazah melalui ceramah. 

Pemilihan komputer dan LCD dalam penelitian ini adalah kedua media 

tersebut dapat saling dikombinasikan, sehingga memunculkan multimedia. Media-

media tersebut memiliki keunikan karena menghasilkan obyek-obyek yang dikelola 

sedemikian rupa sehingga memudahkan para peserta didik  untuk memahaminya. 

Multimedia yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis presentasi, karena 

menjelaskan beberapa teori yang dijelaskan pada kelompok baik berkapasitas besar 

maupun kecil. 

Dalam pemanfaatan multimedia berbasis komputer akan melalui beberapa 

tahap, yaitu sebagai berikut : 

4. Persiapan penerapan multimedia berbasis komputer yang mencakup pemilihan 

materi, perumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai juga strategi yang akan 

dilakukan 

5. Pelaksanaan penerapan multimedia berbasis komputer mencakup tahapan inti yang 

berkaitan dengan penerapan atau penggunaan multimedia dan mengoperasikan 

alat-alat yang tergabung dalam multimedia tersebut dalam pembelajaran 

6. Tindak lanjut dalam penerapan multimedia berbasis komputer, tahap ini lebih 

cenderung pada evaluasi, guru melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa 

tes ataupun soal untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman peserta 

didik  terhadap materi yang telah diajarkan.
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Dengan demikian dapat diperjelas bahwa teori apapun yang berkaitan dengan 

multimedia pembelajaran bertujuan untuk efektifitas dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Penemuan peneliti setelah melakukan 
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penelitian ini adalah dibutuhkan kesinambungan dalam penggunaan multimedia 

dalam pembelajaran terutama pada materi-materi yang obyek pembahasannya sulit 

dimengerti oleh para peserta didik. Guru sebagai tonggak dalam penerapan 

multimedia harus benar-benar memahami sasaran yang akan dituju. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sifat dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong, penelitian deskriptif kualitatif “merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati”.
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Adapun tujuan penelitian deskriptif menurut Nasir adalah “untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.
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Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif 

juga banyak dilakukan oleh para peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan 

empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk 

deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi 

permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku 

manusia.
59

  

                                                
57

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), h. 4 
58

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), cetekan kelima, h. 63 
59

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 157. 



 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian  lapangan (field research), 

dimana penelitian ini dilakukan langsung dilapangan yaitu di SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian 

dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara. 

Sejalan dengan fokus penelitian ini, penulis berusaha mencatat fenomena-

fenomena yang ada di SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung kemudian 

mendeskripsikannya, terutama yang terkait dengan penerapan multimedia dalam 

meningkatkan penguasaan materi Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Lampung.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Lampung. Dilihat dari segi geografis, SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Lampung memang terletak cukup jauh dari pusat ibukota 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kalianda, meskipun demikian tidak mengurangi 

semangat kepala sekolah dan para guru untuk memajukan lembaga tersebut. Sekolah 

ini memiliki jumlah guru dan peserta didik yang tidak sedikit, hal itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang diantaranya adalah letaknya yang tidak jauh dari Kecamatan 

Natar. 



 

Organisasi di lembaga tersebut tidak jauh berbeda dengan organisasi di 

lembaga pendidikan yang lain. Terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

perangkat yang lain. Kegiatan yang berlangsung tidak hanya berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar yang berada di dalam kelas, akan tetapi juga meliputi 

kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, olahra, PMR, jurnalistik, dan lain-lain.  

Dari segi sarana prasarana, lembaga ini memiliki sekitar 12 ruang untuk 

belajar. Secara fisik ruangan yang tersedia cukup rapi dan bersih. Penciptaan suasana 

yang bersih dan rapi tidak terlepas dari peran piket kelas dan penjaga kebersihan 

lembaga tersebut. Selain itu pihak sekolah juga selalu mengingatkan murid-muridnya 

untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah.  Hal lain yang patut dibanggakan 

dari lembaga ini adalah pencapaian beberapa prestasi di bidang olahraga. Beberapa 

alasan di atas melatar belakangi peneliti untuk menjadikan SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Lampung sebagai lokasi penelitian. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah “subyek darimana data diperoleh dan akan 

dijadikan sebagai sumber utama”.
60

 

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara purposive sampling yaitu 

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 
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seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti 

harapkan”.
61

 

Dengan pengambilan sampel sumber data yang dipilih secara purposive 

sampling, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam 

masalah tersebut. Dalam hal ini kriteria yang penulis tetapkan untuk 

menentukan obyek penelitian dari anggota populasi adalah mereka yang betul 

mengetahui dan memahami tentang berbagai hal berkenaan dengan  peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam pemanfaatan multi media berbasis komputer. 

Kaitannya dengan penelitian ini  penulis menentukan 20 orang sebagai 

sumber data yang akan dijadikan obyek dalam penelitian. Mereka ini  yang 

betul-betul mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan 

dapat dipercaya tentang peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan 

materi peserta didik kelas XI  SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan 

Lampung Selatan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala sebagaimana 

adanya berupa perkataan, ucapan dan pendapat, sehingga peneliti menetapkan 

sumber data dalam penelitian ini adalah : 
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1. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru Pendidikan Agama Islam kelas 

XI SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung Selatan berjumlah 1 orang. 

2. Sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas XI  SMA 

Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung Selatan berjumlah 20 orang.  

 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data disebut dengan istilah teknik pengumpulan data, yaitu 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau mengumpulkan data.  

1. Metode observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Teknik observasi adalah “cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa 

manusia, benda mati maupun alam”.
62

 Observasi dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam dalam kenyataan. Dengan 

informasi kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial 

yang sukar diperoleh dengan metode lain.  
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Menurut Hadi Haryono observasi diartikan “sebagai pengalaman dan 

pencatatam sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.
63

 

Dalam prakteknya, observasi dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai 

berikut : 

a. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa 

alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu 

dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi 

buatan yang khusus diadakan.  

b. Observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-

gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya 

dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi 

buatan.
64

  

 

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk menggali data, lebih 

khususnya berkaitan dengan mengamati atau memperhatikan beberapa hal yaitu 

keadaan lembaga pendidikan SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung, 

baik berupa bangunan, situasi lingkungan, tenaga pendidik dan proses belajar 

mengajar yang berlangsung. 

b. Metode wawancara  

Wawancara mendalam adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara)”.
65
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Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru 

menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang 

seluk-beluk pertanian, itu wawancara. Namun wawancara sebagai alat penelitian 

lebih sistematis. 

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. 

Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun 

komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telpon, sms dan sejenisnya. Sering 

interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua 

orang atau lebih.
66

  

Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang peran 

multimedia berbasis komputer dalam meningkatkan penguasaan materi Pendidikan 

Agama Islam. Adapun sumber data dalam pengumpulan data ini adalah guru 

Pendidikan Agama Islam juga  peserta didik kelas XI. 

c. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data dengan membuat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia”.
67

 Menurut Suharsimi Arikunto, 

“metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal  atau variabel yang 
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berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya”.
68

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan 

menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan tempat untuk 

menyiapkan sejumlah data dan informasi. Metode ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang jumah siswa, jumlah guru, struktur organisasi, dan lain-

lain. Adapun instrumennya adalah pedoman dokumentasi yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. 

Dengan metode dokumentasi ini penulis berusaha mengumpulkan data dari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran multimedia dalam meningkatkan 

penguasaan materi Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Natar Lampung 

Selatan Lampung. Dokumen-dokumen tersebut yaitu beberapa gambar atau poto-

poto tentang penerapan multimedia, data guru, siswa dan sarana prasarana. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Koenjaraningrat, analisis data adalah “sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja. Analisis data juga 

diartikan srbagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
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dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.
69

 Analisis 

data selama di lapangan sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman yang 

dikutip oleh Sugiono, adalah “berlangsung terus menerus sampai tuntas dengan 

aktivitasnya yaitu data reduction, data display, dan data conclusion 

drawing/verivication”.
70

  

Reduksi data dalam analisis ini dilakukan dengan merangkum, memilih 

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

polanya, sedangkan data display atau penyajian data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Tahapan ketiga adalah 

conclution drawing/verivication. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini 

merupakan diskripisi atau gambaran obyek yang lebih jelas daripada 

sebelumnya. 

 

F. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih, penulis 

melakukan hal-hal sebagai berikut :  

1. Perpanjangan keikutsertaan  
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Posisi penulis sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan 

data, peneliti akan terjun langsung dalam komunitas peserta didik kelas XI 

SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Lampung.  Sebenarnya menurut 

perhitungan jika hampir setiap hari melakukan penelitian, selama satu bulan 

data yang diinginkan telah bisa diperoleh. Perpanjaangan keikutsertaan juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti 

dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi bukan sekedar menerapkan 

teknis yang menjamin untuk mengatasinya. 
71

 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah “cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan”.
72

 

Teknik triangulasi juga disebut dengan teknik check dan recheck. Ida Bagus 

Mantra menyatakan bahwa “ada beberapa macam teknik triangulasi di antaranya 

adalah pertama, membandingkan hasil penelitian dengan sumber lain, kedua, 

membandingkan hasil penelitian dengan hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode analisis yang berbeda atau membandingkan dengan hasil perhitungan 

beberapa data yang lain dengan menggunakan metode analisis yang sama”.
73

 

3. Pemeriksaan teman sejawat  

                                                
71

Sugiyono, Op. Cit., h. 329. 
72

 Ibid., h. 332 
73

Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Offset, 2004),  h. 91. 



 

Teknik pengecekan validitas data ini, bisa dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. Pembahasan sejawat tersebut akan 

menghasilkan masukan dalam bentuk kritik, saran, arahan dan lain-lain, sebagai 

bahan pertimbangan berharga bagi proses pengumpulan data selanjutnya dan 

analisis data sementara serta analisis data akhir.
74
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Profil SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan 

1. Sejarah Berdirinya  

SMA Swadhipa Bumisari Natar Lampung Selatan terletak di sebelah 

Utara Kota Bandar Lampung yang notabenenya sbagai Ibukota Propinsi 

Lampung, dan berbatasan dengan Kabupate Lampung Tengah yang terletak di 

Jalan Swadhipa No.217 Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Jarak SMA Swadhipa Bumisari Kecamatan Natar dari Ibukota Propinsi/Kota ± 20 

km, jalan yang bisa ditempuh oleh kendaraan umum lebih kurang 20 menit. 

Nomor Statistik SMA Swadhipa Natar 30.4.12.01.14.016 tahun 1989, 

nomor NDS L 01034002. Sesuai dengan SK Izin Pendirian dan Kanwil 

Depdikbud tanggal 02 AJanuari 1989 nomor 011/C/Kep/I/89. SMA Swadhipa 

adalah SMA swasta dibawah naungan Yayasan Swadaya Himpunan Pemuda 

(SWADHIPA), yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1980. Dengan akte Notaris 

Imran Ka’aruf, S.H. No.58 tahun 1980. Awal Kegiatan Belajar Mengajar Tahun 

1980dengan status sekolah terdaftar, dan pada tahun 1992 mendapat status 

DIAKUI berdasarkan Surat Keputusan Dikdasmen tanggal 2 Januari 1991 No. 

476/C/Kep/I/91, dan pada tahun 2005mendapat status Terakreditasi B 

berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Lampung tanggal 

11 Agustus 2005 nomor: 04/BASPROP/LAMP/2005. Kemudian pada tahun 2010 



 

status menjadi ter akreditasi A dengan nomor : 080/BAP-SM/12-LPG/2010 

Dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar berdasarkan Kurikulum yang 

dikembangkan (KTSP) maka pada tahun 2012 SMA Swadhipa ditunjuk salah satu 

sebagai sekolah Model Berbasis TIK (Teknik Informasi Komputer) oleh UPTD 

Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTP) Dinas Pendidikan Propinsi 

Lampung.
75

 

Dari awal pendirian tahun 1980 sampai dengan saat ini telah 

mengalami 8 kali pergantian pimpinan, dengan data sebagai berikut :  

Tabel 2 

Periodesasi Kepemimpinan SMA Swadhipa Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Periode (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1 Tahun 1980 - 1982 Drs. H. Eddy Sutrisno, M.Pd. 

2 Tahun 1982 - 1985 Drs. Suwondo 

3 Tahun 1985 - 1988 Drs. Herman Ahmad 

4 Tahun 1988 - 1991 Ir. Sutopo 

5 Tahun 1991 - 1992 Drs. Suwondo 

6 Tahun 1992 - 1999 Drs. Herman Ahmad 

7 Tahun 1999 – 2000 Drs. Syatbi Tahmid 

8 Tahun 2000 - sekarang Dra. Hj. Nurpuri S. 

     Sumber : Dokumentasi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Selatan Tahun 

2017 

 

2. Visi dan Misi 

Visi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

adalah  berprestasi berlandaskan Imtaq dan Iptek. 
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Adapun misinya adalah : 

a. Meningkatkan kualitas kompetensi guru dalam pengembangan model 

pembelajaran 

b. Meningkatkan mutu kelulusan peserta didik  

c. Meningkatkan prestasi dibidang olahraga 

d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran yang dianut 

e. Menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman dan kondusif bagi 

proses pembelajaran.
76

 

Sedangkan tujuan SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan  adalah : 

a. Menambah professional guru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan 

dan workshop dalam rangka pencapaian kompetensi gugu dalam 

pengembangan model pembelajaran dan system administrasi pendidikan 

b. Rata-rata lulusan dapat melanjutkan keperguruan tinggi negeri dan 

swasta 

c. Dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas 

d. Memiliki tim olahraga dan kesenian minimal empat cabang 

e. Meningkatkan akhlak dan budi pekerti pada peserta didik  
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f. Menata lingkungan sekoilah sehingga tercipta suasana belajar yang 

kondusif 

g. Pengadaan dan penambahan alat komunikasi sekolah / jaringan 

teknologi serta mengembangkan perpustakaan sekolah.
77

 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan  sebagaimana diagram dibawah ini : 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan  

 Keadaan tenaga pengajar SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan  sebanyak 20 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah 

ini : 

Tabel  3 

Keadaan Guru SMA Swadhipa Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan 

   

No Nama Jabatan  NUPTK 

1 
Dra. Nurpuri S, M. Pd. Kepala Sekolah 5736733633300002 

2 
Dodi Wahyudi 

Guru mata 

pelajaran  
6537763664200003 

3 

Budi Setiawan  
Guru mata 

pelajaran  
7743744648200012 

4 

Ardian Sugara  
Guru mata 

pelajaran  
2959761663200042 

5 

Irfandri Vaniko N. 
Guru mata 

pelajaran  
6848752655231037 

6 

Suwarto  
Guru mata 

pelajaran  
2563746649200283 

7 

Andiyanto  
Guru mata 

pelajaran  
0355747649200013 

8 

Agus Widaryadi  
Guru mata 

pelajaran  
3848753655200032 



 

9 

Dwi Purnawati  
Guru mata 

pelajaran  
6334756658300013 

10 

Femi Yulita  
Guru mata 

pelajaran  
7137764666210093 

11 

Endang Dahliana  
Guru mata 

pelajaran  
5748738661201129 

12 

Hajat Subagio  
Guru mata 

pelajaran  
3147753654200023 

13 

Kurniawan Bhakti  
Guru mata 

pelajaran  
3748758660200022 

14 

M. Azhari  
Guru mata 

pelajaran  
7433748649200152 

15 

Sari Riztiana  
Guru mata 

pelajaran  
8742758330255267 

16 

Siti Fatimah  
Guru mata 

pelajaran  
5038758659300043 

17 

Sri Utami Dewi  
Guru mata 

pelajaran  
5745760661300062 

18 

Subandiah  
Guru mata 

pelajaran  
0338747649300063 

19 

Sugiran  
Guru mata 

pelajaran  
1534750652200072 

20 

Suharti  
Guru mata 

pelajaran  
3144746650300003 

A. Sumber : Dokumentasi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Selatan  Tahun 2017 

 

 

 

 

 



 

5. Keadaan Peserta Didik 

Keadaan peserta didik SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan  sebagaimana tabel berikut : 

Tabel  4 

Keadaan Peserta Didik SMA Swadhipa Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan   

 

No Kelas 

Jumlah Peserta didik  

Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 X 1 12 27 39 

2 X 2 11 29 40 

3 X 3 22 18 40 

4 X 4 22 18 40 

5 XI 1 9 26 35 

6 XI 2 11 26 37 

7 XI 3 8 18 26 

8 XI 4 11 19 30 

9 XII 1 3 27 30 

10 XII 2 17 28 45 

11 XII 3 24 18 42 

12 XII 4 21 20 41 

Jumlah  171 274 445 

Sumber : Dokumentasi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Selatan  Tahun 

2017 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana  



 

Keadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan  sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Swadhipa  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan   

 

No Jenis Barang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah √  

2 Ruang Guru 1 buah √  

3 Ruang TU 1 buah √  

4 Ruang Kelas 12 buah √  

5 Ruang Perpustakaan 1 buah √  

6 Ruang UKS 1 buah √  

7 Ruang LAB Komputer 1 buah √  

8 Ruang LAB IPA 1 buah √  

9 Ruang LAB Bahasa 1 buah √  

10 Ruang OSIS 1 buah √  

11 WC guru 2 buah √  

12 WC Peserta didik  6 buah √  

13 Masjid  1 buah √  

14 Lapangan Olahraga 1 buah √  

15 Kantin 1 buah √  

16 Tempat parkir 1 buah √  

17 Ruang penjaga  1 buah √  

18 Ruang gudang  1 buah  √ 

      Sumber : Dokumentasi SMA Swadhipa Kecamatan Natar Selatan  Tahun 

2017 

 

B. Pembahasan  

1. Penerapan Multimedia dalam Meningkatkan Penguasaan Materi Pendidikan 

Agama Islam  



 

Dalam penilitian ini, akan mencoba mengetahui peran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam pemanfaatan multimedia berbasis komputer untuk 

meningkatkan penguasaan materi. Penerapan tersebut akan terfokus pada kelas 

XI yang berada pada lembaga pendidikan SMA Swadhipa Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. Penerapan yang dimaksud adalah penggunaan 

multimedia berbasis komputer dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam. 

Adapun pemaparan data ini akan dimulai dengan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan Mahdi, S. Ag. sebagai guru Pendidikan Agama Islam. 

Penyusunan laporan dimulai dari informasi yang peneliti dapatkan dari kajian 

teori yang menyangkut tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan seorang 

guru sebelum melakukan pembelajaran dengan multimedia, sehingga ada 

kaitan antara kajian teori dengan penelitian.  

Penggunaan multimedia berbasis komputer di sekolah ini awalnya 

hanya pada beberapa mata pelajaran saja dan belum semua mata pelajaran, hal 

ini dikarenakan keterbatasan sumber daya guru dalam menguasai teknologi 

komputer. Adapun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sudah 

memanfaatkan multimedia berbasis komputer dengan menyajikan materi 

dengan menggunakan power point. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam 

SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, beliau 

menyatakan : 



 

Sebenarnya peralatan yang mendukung untuk menggunakan LCD dan 

CD sudah ada sejak lama, akan tetapi belum ada yang bisa 

menggunakannya. Saya juga kurang tahu penyebabnya, mungkin karena 

diantara guru yang ada belum bisa memanfaatkannya dan belum diadakan 

pelatihan agar para guru terlatih menggunakaannya. Sehingga baru-baru ini 

peralatan tersebut digunakan, alasannya adalah adanya masukan dari 

beberapa guru termasuk saya, sehingga peralatan yang sudah tersedia, dapat 

tepat guna.
78

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa penerapan 

multimedia berbasis komputer berupa LCD dan CD belum berlangsung lama, 

hal ini karena beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian 

peralatan tersebut bukanlah hal yang baru bagi lembaga tersebut, akan tetapi 

masih baru bagi para peserta didik  dalam hal pembelajaran.  

Berdasarkan data dokumentasi, diketahui bahwa untuk menerapkan 

multimedia berbasis komputer secara sistematis, maka langkah-langkah seperti 

yang akan dijelaskan di bawah ini perlu untuk dilaksanakan, adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

a. Persiapan 

Persiapan dilakukan sebelum semua yang diinginkan dimulai. Ada 

banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika seseorang berada pada 

tahap persiapan ini. Begitu juga dengan penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam. Mahdi, S. Ag. selaku guru 

Pendidikan Agama Islam menyatakan : 

Saya menggunakan LCD pada materi-materi tertentu yang memang 

membutuhkan melihat secara langsung prakteknya.  Seperti pada saat 
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menyampaikan materi tentang memahami ketentuan hukum Islam 

tentang pengurusan jenazah. Selain menggunakan LCD proyektor saya 

juga menggunakan CD agar peserta didik mengetahui bagaimana tata 

cara tatacara pengurusan jenazah. Sebelum menggunakan alat ini, saya 

biasanya mempersiapkan dahulu peralatan yang dibutuhkan, seperti CD 

sesuai materi, laptop, layar, kabel, dan lain-lain. Supaya proses 

pembelajaran ini tercapai tujuan dan penguasaan peserta didik  akan 

lebih luas dalam memahami materi. Selain beberapa hal diatas, saya 

juga harus mempelajari beberapa bahan yang berkaitan dengan materi 

ataupun multimedia tersebut. Yang tidak kalah penting adalah mencari 

kesesuaian antara materi dengan peralatan multimedia yang ada. Tahap 

persiapan terakhir adalah memberikan instruksi pada peserta didik  

untuk bersiap-siap mengikuti pembelajaran yang berlangsung.
79

 

 

Berdasarkan informasi tersebut di atas jelas bahwa ada beberapa hal 

yang menjadi wilayah persiapan sebelum menggunakan multimedia 

berbasis komputer yaitu pemilihan materi, menyiapkan peralatan yang 

yang dibutuhkan seperti CD yang berkaitan, laptop, layar, dan lain-lain. 

Guru mempelajari bahan-bahan terlebih dahulu, mencari kesesuaian materi 

dengan CD. Tahapan ini bertujuan untuk lebih memberi kelancaran dalam 

pembelajaran dan meminimalisir tersendatnya hal-hal yang kurang 

diinginkan. 

Lebih lanjut, Mahdi menyatakan berkaitan dengan persiapan 

pemilihan materi yaitu : 

Banyak hal yang menjadi pertimbangan saya ketika memilih materi, 

khususnya yang akan saya kaitkan dengan penggunaan multimedia 

berbasis komputer. Diantara hal yang menjadi pertimbangan saya 

adalah, tujuan dari materi tersebut. Apakah hanya sampai pada tahap 

kognitif saja, atau mencakup aspek afektif dan psikomotor. Jika 

mencakup ketiga-tiganya, maka untuk efisiensi waktu dalam 
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pencapaian tujuan yaitu memahamkan peserta didik , maka saya 

memilih untuk menggunakan multimedia berbasis komputer sebagai 

perantaranya. Pertimbangan selanjutnya adalah apakah materi tersebut 

memang bisa untuk mendapatkan bantuan multimedia dalam 

penyampaiannya.
80

 

 

Wawancara tersebut memperjelas bahwa hal yang paling utama 

dalam penggunaan multimedia berbasis komputer adalah 

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai oleh pembelajaran materi 

tersebut yaitu memperhatikan ranah yang akan dicapai, apakah kognitif 

afektif atau psikomotorik, atau bahkan ketiga-tiganya. 

b. Pelaksanaan 

Tahap yang selanjutnya adalah berkenaan dengan tahap inti, yaitu 

pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap kelanjutan dari persiapan. Dengan 

tahap ini akan diketahui kelancaran dan hambatan yang ada dalam 

pembelajaran menggunakan multimedia. Berdasarkan hasil interview 

dengan Mahdi, S. Ag. Diperoleh keterangan sebagai berikut : 

Setelah persiapan selesai dilakukan, maka pelaksanaanpun segera 

dimulai. Pada pelaksanaan ini saya berusaha mengajak peserta didik  

untuk memperhatikan baik-baik segala apa yang dijelaskan berkaitan 

dengan materi juga mengarahkan peserta didik  untuk secara seksama 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh multimedia tersebut. Saya 

juga harus mampu mengopersaikan program yang berkaitan dengan 

materi, saya juga berusaha untuk tidak melakukan banyak kesalahan 

dalam mengoperasikannya. Saya juga harus mengamati peserta didik  

dan mengontrolnya selama dalam pembelajaran, hal ini saya lakukan 

agar para peserta didik  tidak main-main dalam pembelajaran yang 

berlangsung, tetap konsentrasi dengan perasaan senang, karena mereka 

disuguhi dengan aneka suara dan gambar. Setelah multimedia berbasis 
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komputer ini membantu peran saya untuk menjelaskan materi, 

perbuatan lain yang dapat saya lakukan adalah menjaga ketenangan 

kelas dan mengatur kontras gambar maupun warna, agar perhatian 

peserta didik  tidak terganggu.
81

 

 

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang telah ditunggu-tunggu oleh 

para peserta didik, terlebih ketika mereka belum pernah merasakan 

pembelajaran dengan multimedia berbasis komputer. Tahap pelaksanaan 

yang diterapkan oleh guru, bisa mencakup beberapa hal, tergantung pada 

tahap persiapan yang telah dirancang sebelumnya. Dan pada data yang 

peneliti dapatkan tahap pelaksanaan meliputi adanya ajakan guru pada 

peserta didik  untuk memperhatikan dengan baik segala apa yang 

berlangsung dalam pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan multimedia berbasis komputer, akan diketahui secara jelas 

manfaat yang terkandung, hanya dengan setelah terlaksananya tahap ini. 

Berdasarkan hasil interview yang telah peneliti lakukan terhadap 

guru Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Natar tersebut 

menunjukan bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah menafaatkan 

multimedia berbasis komputer. 

c. Tindak Lanjut 

Tahap selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut akan menjadi 

bahan umpan balik yang kemudian akan kembali pada tahapan 
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perencanaan lagi. Untuk lebih jelasnya, akan peneliti bahas dan paparkan 

melalui hasil interview sebagai berikut : 

Jika ada perencanaan dan pelaksanaan maka tidak dilupakan tahap 

evaluasi, atau bisa disebut juga menindak lanjuti apa-apa yang telah 

didapatkan. Hal yang saya lakukan tidak jauh berbeda dengan 

pembelajaran yang lain. Setelah pembelajaran menggunakan 

multimedia berbasis komputer telah berlangsung, maka saya 

memberikan tugas pada para peserta didik  baik secara kelompok 

maupun indiviual. Tugas ini masih berkaitan dengan materi yang telah 

saya ajarkan sebelumnya. Tugas baik berupa tugas rumah maupun 

tugas yang bisa dikerjakan di sekolah. Dan jika pembelajaran 

sebelumnya berkaitan dengan praktikum, maka tugas yang saya berikan 

adalah berkaitan dengan praktek.
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Lebih lanjut Mahdi, S. Ag menyatakan dalam interviewnya sebagai 

berikut : 

Tes selalu saya berikan setelah saya memberikan materi tertentu, 

begitu juga dengan materi yang saya jelaskan menggunakan 

multimedia. Tesnyapun beranekaragam, baik hafalan, tulis dll. 

Tergantung pada materinya. Semua itu saya lakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi tentang rencana tindak lanjut yang akan 

saya lakukan. Ketika para peserta didik  sudah mencapai tahap 

penguasaan, maka saya melanjutkan kepembahasan materi selanjutnya. 

Dan ketika banyak diantara peserta didik  yang masih belum mencapai 

taraf tersebut, maka saya mengadakan evaluasi terhadap metode yang 

saya gunakan selama proses pembelajaran. Adanya kesenjangan antara 

satu peserta didik  dengan yang lain membuat saya merevisi kembali 

metode pembelajaran yang saya gunakan. 

 

Berdasarkan hasil interview tersebut, menggambarkan bahwa tindak 

lanjut dalam pelaksanaan adalah hal yang juga sangat penting. Tugas, 

pertanyaan maupun tes yang diberikan, akan memudahkan guru dalam 

merancang kembali pembelajaran dengan telah dilakukan dengan 



 

multimedia. Adapun penanganan bagi peserta didik  yang belum mencapai 

pemahaman, maka remidi adalah solusinya. 

Penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran adalah 

untuk mengetahui bagaimana penerapan multimedia tersebut dalam materi 

Pendidikan Agama Islam  agar peserta didik  mencapai taraf penguasaan. 

Perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut adalah bagian dari 

pemanfaatan tersebut. Dalam lembaga ini multimedia telah 

terimplementasi, meskipun belum secara keseluruhan guru 

memanfaatkannya. 

2. Penguasaan materi peserta didik  setelah diterapkan multimedia berbasis 

komputer  

Dalam melakukan apapun atau ketika memproses suatu hal, maka yang 

ditunggu-tunggu adalah hasil dari usaha yang telah dilakukan, begitu juga 

dengan penerapan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, hasil yang ingin dicapai adalah peserta didik  

mampu mencapai tahap penguasaan dalam pembelajaran. Hasil yang telah 

dicapai selama pembelajaran peneliti dapatkan dari wawancara dengan 

beberapa peserta didik  kelas X1. 
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Hasil interview peneliti dengan peserta didik  kelas X1 yang bernama 

Agus Susanto adalah sebagai berikut : 

Saya suka ketika guru Pendidikan Agama Islam menggunakan LCD 

dalam pembelajaran. Hal ini karena menurut saya, akan memudahkan 

pemahaman terhadap materi khususntya materi tentang tatacara pengurusan 

jenazah. Selain itu saya akan melihat langsung materi, karena biasanya 

kalau hanya di terangkan, saya hanya bisa membayangkan saja sehingga 

kadang masih binggung, apalagi materinya berhubungan dengan praktek. 

Akan tetapi jika bisa melihat langsung, tentunya saya lebih faham karena 

telah melihat langsuang materi yang sedang di bahas. Selain itu saya 

menjadi lebih semangat dalam belajar karena materinya menjadi menarik 

untuk dipelajari.
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Hasil interview peneliti dengan peserta didik  lain kelas X1-2 yang 

bernama Meta Puspita adalah sebagai berikut : 

Menurut saya tidak semua materi pelajaran mudah untuk dipelajari. 

Kalau masalah tatacara pengurusan jenazah belum pernah kita lakukan. Jadi 

masih sulit untuk dipahami kalau hanya diterangkan saja. Sehingga dengan 

menggunakan multimedia berbasis komputer berupa LCD dan VCD saya 

lebih bisa memahami karena saya bisa melihat langsung prakteknya. Saya 

lebih suka menggunakan multimedia berbasis komputer dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
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Hasil interview peneliti dengan peserta didik  kelas XI-3 yang bernama 

Budi Darmawan adalah sebagai berikut : 

Saya lebih suka pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

memanfaatkan multimedia berbasis komputer seperti pemanfaatan LCD 

maupun VCD, karena menurut saya lebih menarik dari pada hanya dengan 

metode ceramah. Biasanya kalau dengan ceramah saya jadi bosan dan 

kurang semangat dalam belajar. Jika saya semangat belajar, maka saya lebih 

bisa memahami materi yang sedang disampaiakan 
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Hasil wawancara peneliti dengan peserta didik  kelas XI-4 yang 

bernama Susi Karmila adalah sebagai berikut : 

Saya suka pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan memanfaatkan 

multimedia berbasis komputer seperti menggunakan LCD atau VCD, 

karena lebih menarik. Kemarin guru Pendidikan Agama Islam  

menggunakan LCD ketika menerangkan pelajaran tentang tatacara 

pengurusan jenazah. Saya menjadi semangat untuk belajar. Selain menarik 

minat belajar saya, penggunaan multimedia berbasis komputer berupa LCD 

maupun VCD akan membekas dalam pikiran karena kita tidak hanya 

mendengar, akan tetapi kita juga melihat langsung materi yang sedang 

disampaiakan sehingga saya lebih paham dan ingatan saya menjadi lebih 

kuat.
85

 

 

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan dengan beberapa 

informan dari peserta didik  kelas XI, proses penerapan multimedia berbasis 

komputer dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam  telah diketahui, para 

peserta didik  mayoritas tertarik dan merasa senang dengan pembelajaran yang 

memanfaatkan multimedia berbasis komputer.  Banyak diantara mereka yang 

mengaku mudah memahami materi yang diajarkan, khususnya materi tentang 

tatacara pengurusan jenazah yang oleh sebagian peserta didik  dianggap 

membingungkan dan ribet. Tapi setelah diajarkan menggunakan multimedia 

berbasis komputer, mereka berpendapat lain. Rasa senang yang telah dimiliki 

peserta didik, mampu mengantarkan peserta didik  pada perasaan optimis, 

sehingga tidak sulit untuk mengantarkan pada taraf pemahaman pengusaan 

materi.  
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Hasil interview peneliti dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam  yaitu Mahdi, S. Ag. adalah sebagai berikut : 

Hasil yang positif dari pemanfaatan multimedia berbasis komputer 

seperti komputer dan LCD maupun VCD yaitu peserta didik  jadi semangat 

untuk menyimak pelajaran karena tentunya lebih menarik, karena ada 

gambar, ada suara dan lebih modern. Akan tetapi penggunaan multimedia 

berbasis komputer jika tidak di kontrol dengan benar maka akan 

memberikan pengaruh yang negatif. Misalnya jika video terlalu panjang 

peserta didik  menjadi bosan, peserta didik  menjadi pasif, dan lain-lain. 

Akan tetapi hal itu bisa disiasati kalau guru memang kreatif terhadap 

keadaan.
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Lebih lanjut guru Pendidikan Agama Islam  menjelaskan sebagai 

berikut :  

Respon peserta didik  berbeda-beda  ketika saya menggunakan 

multimedia berbasis komputer dalam menyampaikan materi pelajaran. 80 % 

peserta didik  senang ketika guru menggunakan LCD waktu pembelajaran 

berlangsung, karena mereka akan mudah memahami tentang materi. Ini 

terbukti antusias mereka yang sangat responsif terhadap materi yang di 

sampaikan ketika menggunakan LCD dalam pembelajaran. Pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer seperti LCD dan VCD dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam memang lebih menarik para peserta didik  untuk 

mengikutinya dan lebih mudah untuk dipahami. Sebelum program video 

diputarkan saya biasanya menerangkan materi yang akan diajarkan dan 

tujuan dari pembelajaran ini. Ketika program video diputarkan, saya juga 

harus selalu mengontrol peserta didik  tiap bangku karena jika tidak 

dikontrol peserta didik  biasanya main sendiri atau melakukan hal lain yang 

sebenarnya mengganggu pembelajaran.
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas, lebih 

menguatkan pendapat sebelumnya jika  para peserta didik  sangat antusias 

dengan pembelajaran yang menggunakan komputer. Respon mereka sangat 
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positif. Hasil pembelajaranpun juga sangat menggembirakan, sebagaimana 

hasil tes dan praktek dibawah ini : 

Tabel 6 

Penguasaan Materi pada Standar Kompetensi Memahami Ketentuan Hukum 

Islam tentang Pengurusan Jenazah Peserta Didik Kelas XI SMA Swadhipa  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Nama Siswa Kelas Nilai Ujian Praktek Keterangan  

1 Agus Susanto XI-1 80 Tuntas  

2 Sutyanto Imron XI-1 75 Tuntas  

3 Mutiara Ayu 

Dewani 

XI-1 80 Tuntas  

4 Nova Novita XI-1 80 Tuntas 

5 Aldi Anggara XI-1 80 Tuntas 

6 Meta Puspita XI-2 75 Tuntas 

7 Putri Ayu Lesmana XI-2 75 Tuntas  

8 Zaenal Abidin XI-2 75 Tuntas  

9 Eva Agustina XI-2 80 Tuntas 

10 Rindi Pangalila XI-2 75 Tuntas  

11 Budi Darmawan XI-3 80 Tuntas 

12 Putra Nurwanto XI-3 75 Tuntas  

13 Imam Syaukani XI-3 70 T untas 

14 Untung Suropati XI-3 85 Tuntas  

15 Intan Nurani  XI-3 75 Tuntas  

16 Abdul Wahab XI-4 80 Tuntas 

17 Gunawan Yusanto XI-4 75 Tuntas  

18 Susi Karmila XI-4 85 Tuntas 

19 Yahya Romadhon XI-4 75 Tuntas  

20 Wahida Purnama 

Sari 

XI-4 80 Tuntas  
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Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa penguasaan materi pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas XI SMA Swadhipa 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  setelah diterapkan multimedia 

berbasis komputer oleh guru Pendidikan Agama Islam baik menggunakan LCD 

berbasis power point maupun VCD dapat meningkatkan penguasaan materi 

peserta didik, hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan penguasaan materi 

yang telah peneliti tetapkan yaitu apabila nilai tes dan praktek di atas KKM yaitu 

70. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat peningatan jika dibandingkan dengan 

penguasaan materi sebelum diterapkan multimedia berbasis komputer dengan 

setelah diterapkannya multimedia berbasis komputer oleh guru.  

 

 

 

B. Analisis Data 

  Peran guru Pendidikan Agama Islam  di SMA Swadhipa Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan  dalam pemanfaatan multimedia berbasis komputer 

dengan menggunakan LCD maupun VCD mencakup beberapa tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tindak lanjut. 

  Tahap persiapan yaitu pemilihan materi, menyiapkan peralatan yang yang 

dibutuhkan seperti CD yang berkaitan, laptop, layar, dan lain-lain. Guru mempelajari 

bahan-bahan terlebih dahulu, mencari kesesuaian materi dengan CD. Tahapan ini 

bertujuan untuk lebih memberi kelancaran dalam pembelajaran dan meminimalisir 



 

tersendatnya hal-hal yang kurang diinginkan, kemudian setelah itu adalah proses 

pembuatan penyajian materi dengan menggunakan program power point.   

  Setelah tahap persiapan selesai, maka selanjutnya adalah berkenaan dengan 

tahap inti, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap kelanjutan dari persiapan. 

Dengan tahap ini akan diketahui kelancaran dan hambatan yang ada dalam 

pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer. Tahap selanjutnya adalah 

tindak lanjut tindak lanjut akan menjadi bahan umpan balik yang kemudian akan 

kembali pada tahapan perencanaan lagi. Tindak lanjut adalah dengan memberikan 

beberapa tes dan tugas kepada para peserta didik  juga praktikum berkenaan dengan 

hal yang terkait. 

  Berkenaan dengan penguasaan materi peserta didik  pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam setelah diterapkannya multimedia berbasis komputer oleh 

guru di SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan ternyata berhasil dalam 

meningkatkan penguasaan materi Pendidikan Agama Islam. 

  Berdasarkan pernyataan peserta didik kelas XI SMA Swadhipa Natar 

Lampung Selatan membuktikan bahwa pemanfaatan multimedia berbasis komputer 

baik menggunakan VCD maupun LCD berbasis power point dapat meningkatkan 

pemahaman dan penguasaan peserta didik  terhadap materi melalui program video 

yang diputarkan. Peserta didik  tidak hanya mendengarkan materi, akan tetapi bisa 

melihat secara langsung praktek materi yang sedang diajarkan, sehingga peserta didik  

dapat lebih menguasai materi dengan mampu mempraktekkan tatacara pengurusan 

jenazah jika ditunjuk untuk mempraktekkan. Selain itu dengan memanfaatkan 



 

multimedia berbasis komputer tersebut dapat meningkatkan daya ingat peserta didik  

terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru sehingga hasil 

belajarnyapun meningkat sebagaimana tabel tersebut di atas. 

   

 

  

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pemanfaatan multimedia berbasis komputer untuk meningkatkan penguasaan materi 

di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah dilakukan 

dengan melalui beberapa tahap yaitu pertama tahap persiapan yaitu pemilihan materi, 

menyiapkan peralatan yang yang dibutuhkan seperti CD yang berkaitan, laptop, layar, 

pogram power point dan lain-lain. Tahap kedua pelaksanaan atau tahap inti yaitu guru 

mengoperasikan program yang berkaitan dengan materi, kemudian peserta didik 

diharuskan untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Tahap ketiga tindak 

lanjut yaitu memberikan tes ataupun tugas kepada peserta didik untuk mengetahui 

seberapa jauh penguasaan materi pelajaran  yang telah disampaikan. 

 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait 

adalah sebagai berikut : 

1. SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan   

Untuk menunjang kelengkapan lembaga pendidikan, hendaknya sekolah 

lebih melengkapi sarana yang ada terutama dalam melengkapi multimedia yang 

telah ada. 



 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Hendaknya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam lebih kreatif lagi 

dalam mengembangkan multimedia yang sudah ada, sehingga keberadaan 

multimedia yang sudah ada tidak sia-sia dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya 

3. Peserta didik 

 Hendaknya tetap serius dan semangat dalam mengikuti proses belajar 

mengajar disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam maupun guru lainnya 

sehingga lebih meningkatkan kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran yang 

diberikan. 
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Lampiran 1 

 

 

KERANGKA OBSERVASI 

 

 

No Uraian  Indikator  

1 Langkah-langkah dalam 

penerapan multimedia berbasis 

komputer dalam meningkatkan 

penguasaan materi pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Swadhipa 

Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

1. Persiapan penerapan multimedia 

berbasis komputer 

2. Pelaksanaan penerapan multimedia 

berbasis komputer 

3. Tindak lanjut dalam penerapan 

multimedia berbasis komputer untuk 

mengetahui berhasil atau tidak 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN 

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

 

 

1. Bagaimana persiapan dalam penerapan multimedia berbasis komputer dalam 

meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana pelaksanaan dalam penerapan multimedia berbasis komputer dalam 

meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Bagaimana tindak lanjut dalam penerapan multimedia berbasis komputer dalam 

meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

4. Bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan multimedia berbasis 

komputer dalam meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 



 

Lampiran 3 

 

 

 

KERANGKA INTERVIEW  

DENGAN KEPALA SEKOLAH 

  

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya SMA Swadhipa Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana kondisi sarana dan prasaran yang mendukung penerapan 

multimedia berbasis komputer dalam meningkatkan penguasaan materi 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Apa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan multimedia berbasis 

komputer dalam meningkatkan penguasaan materi pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Swadhipa Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

 



 

Lampiran 4 

 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

 

No Perihal  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sejarah sekolah 

Visi dan Misi 

Struktur organisasi 

Daftar guru dan karyawan 

Daftar peserta didik 

Daftar sarana dan prasarana 

 

 

 



 

Lampiran 5 

 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN  

 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

 

No Nama Guru PAI Umur  Alamat  

1.  Mahdi, S. Ag 41 tahun  Bandar Lampung 

 

2. Peserta Didik Kelas XI 

 

No Nama Siswa Kelas Jenis Kelamin 

1 Agus Susanto XI-1 L 

2 Sutyanto Imron XI-1 L 

3 Mutiara Ayu Dewani XI-1 P 

4 Nova Novita XI-1 P 

5 Aldi Anggara XI-1 L 

6 Meta Puspita XI-2 P 

7 Putri Ayu Lesmana XI-2 P 

8 Zaenal Abidin XI-2 L 

9 Eva Agustina XI-2 P 

10 Rindi Pangalila XI-2 P 

11 Budi Darmawan XI-3 L 

12 Putra Nurwanto XI-3 L 

13 Imam Syaukani XI-3 L 

14 Untung Suropati XI-3 L 

15 Intan Nurani  XI-3 P 

16 Abdul Wahab XI-4 L 

17 Gunawan Yusanto XI-4 L 

18 Susi Karmila XI-4 P 

19 Yahya Romadhon XI-4 L 

20 Wahida Purnama Sari XI-4 P 

   

 

 


