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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan guna 

menumbuh kembangkan potensi siswa dengan cara memfasilitasi kegiatan belajarnya, 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan berperan 

penting dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Pendidikan juga 

mempunyai nilai tanggung jawab untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai luhur 

dalam diri siswa. Oleh karena itu, Pendidikan memiliki fungsi sebagai investasi 

(human invesment) yang melalui pendidikan mampu melahirkan generasi penerus 

yang berkualitas baik secara diri pribadi maupun pengetahuan sehingga mampu 

bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitar maupun antar bangsa. Pendidikan 

memiliki pengaruh yang besar baik terhadap setiap individu maupun masyarakat.  

Pendidikan memegang peranan yang amat penting dalam suatu negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa karena pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan 

bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

 

Guna mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan pembelajaran efektif yang 

dapat menjadikan siswa sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu mata 

pelajaran yang dapat menunjang tercapainya tujuan di atas adalah Pendidikan Agama 

Islam. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. 

Pendidikan berperan penting dalam membentuk baik atau buruknya pribadi 

seseorang. Melalui pendidikan akan terbentuk generasi bangsa yang berkualitas dan 

mampu bersaing di era globalisasi sehingga generasi penerus akan selalu mampu 

mengikuti adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. 

Kualitas pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pembelajaran di 

dalam kelas. Pembelajaran yang tidak menarik akan membuat siswa merasa jenuh 

yang mengakibatkan tidak akan terjadi transfer ilmu antara guru dan siswa 

dikarenakan aktivitas siswa yang lemah sehingga berdampak pada rendahnya hasil 

belajar siswa. Agar dapat mengatasi hal semacam ini perlu diadakannya inovasi 

dalam proses belajar mengajar, salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran, hal ini akan membuat siswa lebih berantusian dalam mengikuti 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.  

                                                
1 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 

3. 
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Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar 

terjadi. Media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu untuk menyampaikan 

informasi atau materi, sehingga mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Media 

dalam proses belajar mengajar memiliki banyak jenis, menyesuaikan antara tujuan 

pembelajaran dengan karakteristik media tersebut. Beragam jenis media yang ada 

tersebut mengalami perkembangan yang pesat terutama dari segi penyajian yang 

semakin hari semakin inovatif. Dewasa ini pengembangan media pembelajaran 

disesusaikan dengan kondisi guru dan siswa, terutama respon dan kebutuhan siswa. 

Peran media tidak hanya sebagai alat bantu menyampaikan pesan guru kepada siswa 

saja, akan tetapi media pembelajaran diharapkan mampu merangsang aktivitas belajar 

yang baik bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu 

elemen media pembelajaran yang dapat merangsang aktivitas belajar siswa secara 

mandiri dan hasil belajar belajar siswa adalah media audio visual. Di dalam video 

tersebut terdapat serangkaian kegiatan serta tahapan sehingga siapapun dapat 

mengikuti dan mempraktikkan secara langsung dalam proses pembelajaran mandiri.  

Penggunaan media video akan dapat memberikan pengalaman yang lebih 

dibandingkan media yang lainnya, karena pada saat media digunakan indra dalam diri 

akan lebih mudah untuk merespon dan menangkap isi dari media tersebut. Sesuai 

dengan sifatnya media video memiliki banyak keunggulan antara lain media ini dapat 

membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit, dapat menampilkan gerak yang 
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dipercepat atau diperlambat sehingga lebih mudah diamati, dapat menampilkan detail 

suatu benda atau proses, serta membuat penyajian pembelajaran menjadi lebih 

menarik, sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan SOVOCOM COMPANY di 

Amerika dalam Sadiman tentang kemampuan manusia dalam menyimpan pesan 

adalah : verbal (tulisan) 20%, Audio saja 10%, visual saja 20%, Audio visual 50%. 

Tetapi jika proses belajar hanya menggunakan metode (a) Membaca saja, maka 

pengetahuan yang mengendap hanya 10% (b) Mendengarkan saja pengetahuan yang 

mengendap hanya 20%. (c) Melihat saja pengetahuan yang mengendap bisa 50%. 

Dan (e) Mengungkapkan sendiri pengetahuan yang mengendap bisa 80%. (f) 

Mengungkapkan sendiri dan mengulang pada kesempatan lain 90%.2  

Dari penjelasan tersebut diatas, bahwa guru harus pandai memilih dan 

mengkombinasikan metode pembelajaran dengan pembelajaran yang ada. Maka 

dengan memanfaatkan media video pengetahuan yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran bisa diterima dengan baik. Pendekatan pembelajaran dengan 

menggunakan media video memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

secara madiri sesuai dengan percepatan pembelajaran masing-masing. Video sebagai 

alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan.  

                                                
2 Arief S. Sadiman, dkk. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 155-156 
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Berdasarkan observasi di MAN 1 Kendari pembelajaran PAI dilakukan di 

ruang kelas, yang terjadi dirasa masih bersifat monoton. penyampaian pelajaran 

masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah, dengan bantuan media cetak, 

berupa buku pegangan guru dan lembar kerja siswa (LKS). Hal ini dirasa masih 

kurang efektif dan efisien dikarenakan pembelajaran bersifat pasif siswa kurang 

memiliki ruang gerak untuk beraktivitas secara mandiri dikarenakan pembelajaran 

terfokus pada guru. Selain itu bentuk media pegangan siswa yang dirasa kurang 

mampu untuk mengikat perhatian siswa agar terfokus pada pembelajaran. Saat proses 

pembelajaran berlangsung aktivitas siswa pun dirasa masih sangat rendah. Dari 

pengalaman saat observasi siswa cenderung bermain dan mengobrol sendiri saat guru 

menyampaikan materi. Dari sebagian besar siswa terlihat hanya beberapa siswa saja 

yang secara aktif mau mencatat atau merangkum materi yang dijelaskan oleh guru. 

Agar dapat mengantisipasi keterbasan tersebut terkadang guru menggunakan media 

powerpoint dalam pembelajaran, namun media powerpoint pun dirasa kurang dapat 

menarik perhatian siswa dikarenakan media powerpoint yang kurang menarik, media 

powerpoint yang digunakan hanya berisi materi materi sehingga membuat siswa 

merasa jenuh. Hal ini mengakibatkan kurangnya aktivitas siswa yang berdampak 

rendahnya hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar terutama pada pembelajaran 

PAI. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan media yang dapat menghilangkan 

kejenuhan siswa dalam pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi. 
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Setelah memperhatikan manfaat media pembelajaran dan macam-macam 

media pembelajaran, maka peneliti akan menggunakan media pembelajaran audio 

visual yang berupa video pembelajaran dalam penelitian ini. Media audio visual 

pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan 

gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan. Media audio visual yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar memiliki banyak manfaat dan keuntungan, diantaranya 

adalah video dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat siswa 

seperti materi yang memerlukan praktek spserti gerakan shalat, video dapat 

menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang-ulang, 

video juga mendorong dan meningkatkan motivasi siswa untuk tetap melihatnya. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dirasa mampu 

meningkatkan perhatian dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PAI dikarenakan 

sifat animasi yaitu interaktif, menarik, dan inofatif sehingga siswa tidak merasa jenuh 

saat mengamati media tersebut, dan dapat meningkatkan aktivitas siswa yang 

berdampak pada peningkatan hasil belajar. Berdasarkan deskripsi maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media 

Audio Visual terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di MAN 1 

Kendari”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media pembelajaran audio visual di MAN 1 Kendari? 



7 

 

2. Bagaimana prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di MAN 1 

Kendari? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa di MAN 1 Kendari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audio visual di MAN 1 

Kendari. 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di MAN 1 

Kendari. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa di MAN 1 Kendari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Keilmuan 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran audio visual. 

b. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

c. Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat memperbaiki proses  belajar mengajar PAI di kelas.  

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kualitas 

pembelajaran, khususnya PAI. 

d. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan, serta  untuk memenuhi persyaratan penyelesian studi. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru, maka peneliti perlu memberikan 

definisi operasional mengenal hal-hal yang berkait dengan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut:  

1. Penggunaan media pembelajaran audio visual adalah pemanfaatan media 

video yang berupa rangkaian dari banyak frame (bingkai) gambar yang di 

dalamnya berisi tahap demi tahap dari suatu gerakan yang diputar dengan 

kecepatan tertentu, dan dilengkapi dengan suara/ audio untuk menjelaskan 

materi pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada siswa dengan dimensi 

mencakup clarity of massage (kejalasan pesan), stand alone (berdiri sendiri), 

user friendly (bersahabat/ akrab dengan pemakainya), representasi isi, 

visualisasi dengan media, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dan 

dapat digunakan secara klasikal atau individual. 
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2. Prestasi belajar PAI adalah nilai hasil belajar kognitif  yang dicapai melalui 

hasil tes tertulis pada mata pelajaran SKI dilaksanakan pada akhir proses 

belajar mengajar, berupa nilai ulangan harian siswa (mid semester) pada tahun 

ajar 2017/2018. 

3. Mata pelajaran SKI adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang kemudian 

menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, penggunaan pengataman dan pembiasaan, meliputi: 

sejarah dinasti Umayah, Abbasiyah dan al-Ayubiyah. 

 


