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ABSTRAK
Nama
: Ana Anggelina
Jurusan
: PAI
Judul
: Efektivitas Media Audio Visual dalam Meningkatkan
Motivasi
Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Media Audio Visual dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan latar belakang
masalahnya menemukan pembelajaran terbilang sebagaian jenuh dan bosan
ketika mempelajari Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) karena
selain latar belakang mereka yang bukan dari pondok atau madrasah bagi
mereka mempelajari Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sangatlah sulit dan
membosankan ditambah lagi media yang membuat siswa kurang tertarik
dan termotivasi untuk mempelajarinya, sehingga berdampak pada motivasi
belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi meliputi pembuatan : a. Perencanaan
(Program Tahunan dan Program Semester), b. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, c. Proses pembelajaran (Kegiatan Pendahuluan, kegiatan Inti
dan kegiatan Penutup), d. Metode, e. Media, dan f. Evaluasi. Efektivitas
media audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,
yang menjadi indikator media audio visual ini efektif diantaranya: a.
Peningkatan penggunaan media; b. Evaluasi Penggunaaan Media; c.
Bertambahnya Pengetahuan Agama Islam bagi Siswa; dan d. Peningkatan
motivasi siswa dalam Pendidikan Agama Islam. Kendala yang dihadapi
diantarnaya: a. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah; b. Sikap enggan
dari guru menggunakan media; c. Rendahnya motivasi belajar siswa; dan d.
Rendahnya disiplin siswa
Kata kunci : Media Audio Visual, Pembelajaran PAI dan Motivasi Belajar.
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ABSTRACT
Name
Department
Title

: Ana Anggelina
: PAI
: Effectiveness of Audio Visual Media in Increasing Motivation
Student Learning in Public Middle Schools (SMP) 26
Merangin Regency, Jambi Province

This thesis discusses the Effectiveness of Audio Visual Media in
Improving Student Learning Motivation in State Middle School (SMP) 26
Merangin Regency, Jambi Province, with the background of the problem is that
learning is somewhat bored and bored when studying Islamic Religious
Education Subjects (PAI) because in addition Their background is not from a
pondok or madrasa for them to study Islamic Education (PAI) it is very difficult
and boring plus more media that make students less interested and motivated to
learn it, so that it has an impact on student motivation. This research is a
qualitative research, with data collection using interview, observation and
documentation techniques. The results of the study of the learning process of
Islamic Religious Education (PAI) grade IX students at State Middle School
(SMP) 26 Merangin Regency Jambi Province include making: a. Planning
(Annual Program and Semester Program), b. Learning Implementation Plan, c.
Learning process (Preliminary Activities, Core activities and Closing activities),
d. Method, e. Media, and f. Evaluation. The effectiveness of audio-visual media
in increasing student motivation in State Junior High Schools 26 Merangin
Regency, Jambi Province, which are indicators of this audio-visual media are
effective including: a. Increased use of media; b. Evaluation of Media Use; c.
Increased Islamic Knowledge for Students; and d. Increased student motivation
in Islamic Religious Education. Constraints faced between: a. Lack of school
facilities and infrastructure; b. The reluctance of teachers to use media; c. Low
student motivation; and d. Low student discipline.
Keywords: Audio Visual Media, PAI Learning and Learning Motivation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari
dua aspek, yakni kualitas dan kuantitas. Kualitas menyangkut jumlah sumber
daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam
pembangunan, dibanding dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya
manusia dapat disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban
pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber
daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan fisik maupun
kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu, untuk
kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka
peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan utama.
Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek juga, yakni aspek
fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut
kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan kepada
kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan
melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan
kualitas atau kemampuan non fisik tersebut, maka upaya pendidikan dan
pelatihan adalah yang paling diperlukan. Dengan demikian, peningkatan
kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercipta melalui pendidikan.
Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk membentuk
perkembangan potensi dan kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan
hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara.
Pendidikan akan dapat membawa kemajuan bagi setiap individu

menjadi

manusia yang sempurna. Melalui pendidikan itu juga akan dapat membawa
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kemajuan individu dalam berbagai bidang bahkan akan mengangkat derajatnya
di sisi Allah SWT. Pendidikan berarti juga pewarisan kebudayaan dari generasi
ke generasi agar hidup bermasyarakat, mempunyai nilai-nilai budaya yang
ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut
lebih terpelihara.
Suatu negara, baik itu negara yang sudah maju ataupun yang baru
berkembang, sangatlah diutamakan kebutuhan akan layanan pendidikan.
Kemajuan suatu negara tentu tidak terlepas dari adanya manusia yang terdidik
dan terampil. Begitu juga negara Indonesia yang merupakan negara yang
sedang

berkembang

dan

sedang

giat-giatnya

dalam

melaksanakan

pembangunan, baik itu pembangunan di bidang yang bersifat fisik ataupun
yang bersifat non-fisik, termasuk pembangunan di bidang pendidikan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tujuan Pendidikan Nasional adalah
“…untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta
bertanggung jawab.” (Anonim, 2013:5-6)
Salah satu wadah untuk menciptakan manusia yang berpendidikan tanpa
melihat latar belakang budaya, tingkat sosial dan ekonomi siswa yang terlibat
di dalamnya, adalah sekolah. Usaha peningkatan mutu pendidikan yang dapat
dilakukan guru sebagai agen perubahan adalah melalui kegiatan pembenahan
kinerja guru di sekolah dengan wadah pembinaan kelembagaan, kurikulum,
ketenagaan, sarana dan prasarana serta perubahan sistem lainnya. Kenyataan
menunjukkan bahwa tingkat kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh
sejauhmana tingkat kinerja guru di sekolah. Keberhasilan sekolah ditunjukkan
dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus
memahami dan mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan kemajuan.
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Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada
perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar
dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Proses belajar
mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan
kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa
mengetahui dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam
mencapai tujuan pendidikan tersebut siswa juga berinteraksi dengan
lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pengajaran.
Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran,
bahan pengajaran, metodologi pengajaran dan penilaian pengajaran, unsurunsur tersebut biasa dikenal dengan komponen-komponen pengajaran. Tujuan
pengajaran adalah rumusan komponen yang diharapkan dimiliki para siswa
setelah ia menempuh berbagai pengalaman belajarnya (pada akhir pengajaran).
Bahan pengajaran merupakan seperangkat materi keilmuan yang terdiri
atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu pengetahuan yang
bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran.
Metode ajaran adalah metode dan teknik yang digunakan guru dalam
melakukan interaksinya dengan siswa agar bahan pengajaran sampai kepada
siswa, sehingga menguasai tujuan pengajaran.
Dalam metode pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol yakni
metode mengajarkan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar sedangkan
penilaian adalah alat untuk mengukur atau menentukan taraf tercapai-tidaknya
tujuan pengajaran. Dengan demikian maka kedudukan media pengajaran
sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi sebagai salah
satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam
pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar
yang dicapainya, ada beberapa alasan mengapa media pengajaran dapat
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mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan manfaat
media pengajaran dalam proses belajar siswa. Adapun manfaat media
pengajaran adalah:
1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknya sehingga dapat lebih
dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan
pengajaran lebih baik.
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak
bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru mengajar untuk
setiap jam pelajaran.
4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. (Sudjana
dan Rivai, 2015: 2)
Dengan manfaat yang dimiliki oleh media pengajaran tersebut akan
memudahkan guru dalam mengatur dan memberi petunjuk kepada siswa apa
yang harus dilakukannya dari media yang digunakan sehingga tugas guru tidak
semakin menuturkan bahan melalui kata-kata (ceramah).
Alasan

kedua

mengapa

penggunaan

media

pengajaran

dapat

mempertinggi proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf
berpikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai
dari berfikir sederhana menuju ke berfikir kompleks. Melalui media pengajaran
visual hal-hal yang semula abstrak dapat menjadi nyata.
Ada beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses
pengajaran umum yang paling banyak memberikan peran dalam pembelajaran
dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah media audiovisual.
Pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi
bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan
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yang sebenarnya, namun tidaklah berarti bahwa media harus selalu menyerupai
keadaan yang sebenarnya. Di pihak lain media pengajaran memiliki derajat
realistik tinggi tidak selalu memberikan makna ini pesan yang tinggi pula,
bahkan bisa saja membingungkan, penerima pesan mengingat rumitnya
visualisasi yang realistik tersebut.
Keterampilan

memahami

pesan

visual

dapat

diartikan

sebagai

kemampuan menerima dan menyampaikan pesan-pesan visual. Keterampilan
menerima pesan visual mencakup membaca visual secara tepat, memahami
makna yang terkandung di dalamnya, menghubungkan unsur isi pesan visual
dengan pesan verbal atau sebaliknya, serta mampu menghayat nilai keindahan
visualisasi. Sedangkan kemampuan menyampaikan pesan visual mencaup
memvisualisasikan pesan verbal, melukiskan atau memvisualisasikan makna
pesan dan menyederhanakan makna dalam bentuk visualisasi.
Grand tour awal siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terbilang sebagaian jenuh dan bosan
ketika mempelajari Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) karena
selain latar belakang mereka yang bukan dari pondok atau madrasah bagi
mereka mempelajari Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sangatlah sulit dan
membosankan ditambah lagi media yang membuat siswa kurang tertarik dan
termotivasi untuk mempelajarinya, sehingga berdampak pada motivasi belajar
siswa. (Observasi, Januari 2020)
Berdasarkan landasan pokok permasalahan di atas penulis ingin melihat
langsung kelapangan untuk meneliti pokok permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan pengajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dari permasalahan di atas penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul:
“Efektivitas Media Audio Visual dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

24
Merangin Provinsi Jambi”.
B. Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam penulisan
ini, maka penulis membatasi masalah yaitu : Efektivitas Media Audio Visual
dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, terhadap permasalahan
motivasi belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas IX (Sembilan).
C. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam
kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan obyek yang akan diteliti dan
dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang yang
telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:
1. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas
IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi?
2. Bagaimana efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan media audio visual dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak
dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang
diusahakan

pasti

mempunyai

tujuan

tertentu

yang

sesuai

dengan
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permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan
masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :
a. Ingin mengetahui proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
b. Ingin mengetahui efektivitas media audio visual dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
c. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi pada penerapan media audio
visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini:
a. Kegunaan teoritis
1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik
di

bidang

Pendidikan

Agama

Islam,

khususnya

dalam

mengembangkan pengetahuan terkait efektivitas media audio visual
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur penelitian
yang akan datang dengan masalah yang sejenis.
b. Kegunaan praktis
1) Bagi masyarakat dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran
dalam peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah.
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2) Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan kontribusi dalam rangka
penerapan media audio visual pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
3) Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah,
sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
4) Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat
dalam rangka memberikan solusi dalam peningkatan hasil belajar
siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah.
5) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S.1) dalam ilmu Tarbiyah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan berfikir, menganalisis, menelaah dan mengkaji, serta
menjabarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka diperlukan
suatu

rujukan atau konsep dari para ahli atau pakar dalam bidang

pendidikan yang sesuai dengan masalah yang diteliti untuk menghindari
kesalahan-kesalahan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang
akan dibahas.
Adapun landasan-landasan teori yang menjadi pedoman dalam hal ini
adalah:
A. Kajian Teoritik
1. Media Audio Visual
a. Media Pembelajaran
Media berasal dari Bahasa Latin yang merpakan bentuk
jamak dari “medium” yang berarti “ tengah, perantara, atau
pengantar. (Asyhar, 2011:4). Media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran,
perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong
terciftanya proses belajar pada diri peserta didik. (Susilana, 2010:
6)
Menurut Hamalik dalam musfiqon media sebagi teknik yang
digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komnikasi antara
guru dan murid dalam proses pendidikan dan pembelajaran
disekolah. Komunikasi adalah proses penyamaan pikiran-pikiran
yang berada didalam kepala komunikan. (Widjaja, 2010:165)
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Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran

dapat

pembelajaran.

Pada

mempengaruhi
mulanya,

media

terhadap

efektifitas

pembelajaran

hanya

berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang digunakan
adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad Ke-20 usaha
pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio,
sehingga lahirlah alat bantu
perkembangan

ilm

audio visual. Sejalan dengan

pengetahuan

dan

teknologi

(IPTEK),

khususnya dalam bidang pendidikan
, saat ini penggunaan alat
9
bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan
interatif, seperti adanya komputer dan internet.
Namun demikian, media bukan hanya merupakan alat atau
bahan saja, akan tetapi hal-hal yang memungkinkan siswa dapat
memeproleh pengetahuan. Gerlach and Ely menyatakan: “A
Medium, concaived is any person, material or event that establishs
condition which enable the learner to acquuire knowledge,skill and
attude”. Menurut Gerlanch secara umum media itu meliputi
Orang, Bahan, peralatan atau kegiatan yang menciftakan kondisi
yang

memungkinkan

siswa

memproleh

pengetahuan,

Keterampialan dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini media bukan
hanya alat perentara seperti televisi,radio,slide, bahancetak, akan
tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau
juga berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karyawisata,
simulasi, dan lain sebagainya yang dikondisikan untuk menambah
pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa atau untuk
menambah keterampialan.
Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa
media pengajaran

meliputi perangka keras (hard ware) dan
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perangka lunak (softwere). Hardwere adalah alat-alat yang dapat
mengantar pesan sebagai Over Head Projector, radio, televisi, dan
sebaginya.

Sedangkan

mengandung

pesan

Software

seperti

adalah

informasi

isi

program

yang

yang

terdapat

pada

transparansi atau buku dan bahan-bahan cetak lainnya, cerita
yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan dalam
bentuk bagan, grafik,diagram, dan lain sebaginya. (Sanjaya, 2013:
205)
Kedudukan media dalam pemebelajaran sangat penting.
Sebab media dapat menunjang keberhasilan pemebelajaran.
Bahkan kalau dikaji lebih jauh, media tidak hanya sebagai
penyalur pesan yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh
sumberberupa orang, tetapi dapat juga menggantikan sebagai
tugas guru dalam menyajikan materi pemebelajaran. (Musfiqon,
2012: 34)
Kedudukan media yang telah menjadi bagian intergral dalam
pemebelajaran ini sangat di pengaruhi oleh kemampuan guru
dalam memilih dan mendesai media yang sesuai. Semakin
professional

maka

amakin

kecil

peranan

media

dalam

pemebelajaran. Sebab guru yang professional akan bias mengkresi
sumber belajar dan media agar materi lebih cepat dipahami anak
didik. Tuntutan ini tentu mengharuskan guru untuk memahami
berbagai jenis dan karekteristik media serta belajar untuk
mengoperasionalkan media yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran.
b. Media Audio Visual
Tujuan tercapainya proses belajar mengajar dapata berhasil
dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua
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alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan
(stimulus) yang prose dengan berbagai indera. Semakin banyak
alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah
informasi

semakin

besar

kemungkinan

informasi

tersebut

dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan.
Media audio visual adalah media yang menyajikan informasi
dalam bentuk suara dan visual. Sama halnya media audio, unsur
suara yang ditampilkan juga berupa : narasi, dialog, sound effect
dan music, sedangkan unsur visual berupa : ganbar/ foto diam (still
Image), gambar bergerak (motion ficture), animasi dan teks.
Format sajian media audio visual bermacam-macam, antaralain
:Drama, animasi, film, diskusi/dialog, film dokumenter, magazine
dan lain-lain. (Asyhar, 2011:141)
Media audio visual adalah jenis media yang selaian
mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang
dapat dilihat, seperti rekaman video, bergabagi ukuran film, slide
suara, dan lain sebagainya. (Sanjaya, 2013:211) Media audio visual
merupakan cara memproduksi dan menyampaikna bahan dengan
menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan
pesan audio dan visual. (Sanjaya, 2010:16)
Jadi media audio visual adalah, jenis media bergerak yang
dapat dipandang dan didengar serta merupakan media informasi
yang ditampilkan untuk penayangan pembelajaran.
Karakteristik Media Audio Visual :
1) Bersifat linier
2) Menampilakan visual yang dinamis
3) Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah
ditentukan oleh desainer/pengembang
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4) Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan
yang riil dan abstrak
5) Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi tingkah
laku dan kognitif
6) Sering

berpusat

pada

guru,

kurang

memperhatikan

interaktivitas belajar pembelajar. (Sanjaya, 2010: 17)
Manfaat penggunaan media audio visual :
1) Dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin
dapat dipelajari secara langsung, misalnya untuk mempelajari
kehidupan didasar laut, siswa dapat belajar melaui film, sebab
tidak mungkin siswa disuruh menyelam. Demikian juga untuk
mempelajari materi-materi abstrak lainnya.
2) Memungkinkan belajar lebih bervariatif sehungga dapat
menambah motivasi dengan gairah belajar.
3) Dapat

berfungsi

sebagai

sumber

belajar

yang

dpat

dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa
sepenuhnya

tergantung

pada

kehadiran

guru.

(Sanjaya,

2010:110)

2. Motivasi Belajar Siswa.
a. Pengertian Motivasi Belajar.
Motivasi

adalah

dorongan

dasar yang menggerakkan

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri
seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang
sesuai dengan dorongan dalam drinya. Oleh karena itu, perbuatan
seseoarang yang didasarkan atas motivasi tentu mengandung tema
sesuai dengan motivasi yang mendasarinya (Uno, 2012:1).
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Sedangkan Martinis Yamin menjelaskan motivasi merupakan
salah satu determinan penting dalam belajar, para ahli sukar
mendefenisikannya, akan tetapi motivasi berhubungan dengan 1)
arah perilaku, 2) kekuatan respon (yakni usaha), dan 3) ketahan
perilaku, atau beberapa lama seseorang terus menerus berperilaku
menurut cara tertentu. Selanjutnya motivasi belajar merupakan
daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat
melakukan

kegiatan

belajar

dan

menambah

keterampilan,

pengalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat belajar
untuk tercapai suatu tujuan. Siswa akan bersungguh-sungguh
belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan
dalam jabatan, menjadi politikus, dan memecahkan masalah.
(Yamin, 2007:92)
Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme
baik manusia ataupun hewan-hewan yang mendorong untuk
berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berati pemasok
daya untuk bertingkah laku secara terarah. Dalam perkembangan
selanjutnya, motivasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1)
motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam
diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan
belajar, dan 2) motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang
datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk
melakukan kegiatan belajar (Syah, 2010:153).
Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang
bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal
penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar.
Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak
energi untuk melakukan kegiatan belajar. (Sardiman, 2014:75)
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Aunurrahman menjelaskan di dalam aktifitas belajar sendiri,
motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau
ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi
pelajaran, kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan tugas
dan sebagainya. Sebaliknya siswa yang tidak atau kuarang
memiliki motivasi, umumnya kurang mampu bertahan untuk
blajar lebih lama, kurang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan
tugas. Sikap yang kurang positf di dalam belajar ini semakin
nampak ketika tidak ada orang lain (guru, orang tua) yang
mengawasinya. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan
masalah dalam belajar, karena hal ini memberikan dampak bagi
ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. (Aunurrahman,
2012:180)
Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk
menyediakan kondidsi-kondisi tertentu. Sehingga seseorang mau
dan ingi melakukan sesutau, dan bila ia tidak suka, maka akan
berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak
suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar
tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Dalam
kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan
daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiata
belajar, yang menjamin kelangsuangan dari kegiatan belajar dan
yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan
yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
(Sardiman, 2014:75)
Kemudian dalam motivasi terkandung adanya keinginan
yang

mengaktifkan,

menggerakkan,

menyalurkan,

dan

mangarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Ada tiga
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komponen uatama dalam motivasi yaitu : 1) kebutuhan, 2)
dorongan, dan 3) tujuan (Dimyati&Mudjiono, 2013:80). Motivasi
mempunyai tiga fungsi : 1) mendorong manusia untuk berbuat,
jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, 2)
menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak
dicapai, dan 3) meneyelkesi perbuatan, yakni mementukan
perbuatan-perbuatan apa yang harus dijalankan yang serasi guna
mencapai tujuan itu, dengan menyampinkan perbuatan-perbuatan
yang tak bermanfaat bagi tujuan itu. Seorang yang betul-betul
bertekad menang dalam pertandingan, tak akan menghabiskan
waktunya bermain kartu, sebab tidak serasi denga tujuan. Dalam
bahasa sehari-hari motivasi dinyatakan dengan : hasrat, keinginan,
maksud, tekad, kemauan, dorongan, kebutuhan, kehendak, citacita, keharusan, kesdeiaan dan sebagainya. (Nasution, 2012:76-77)
Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar
siswa, karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan
mengarahkan

kegiatan

belajar.

Karena

itu,

prinsif-prinsif

penggerakan motivasi belajar sangat erat kaitannya dengan
prinsif-prinsif belajar itu sendiri (Hamalik, 2008:156). Menurut
Koswara, Siagian, Schien, Biggs & Telfer, yang dikutip dalam
Dimyati, motivasi di pandang sebagai dorongan menggerakakan
dan mengarahkan prilaku manusia, termasuk prilaku belajar.
Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengikutkan,
menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap, dan
prilaku individu belajar (Dimyati&Mudjiono:80).
Beradasarkan teori di atas penulis simpulkan bahwa motivasi
belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual,
perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan kemauan,
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merasa senang dan semangat untuk belajar. Fungsi motivasi dalam
belajar : 1) Mendorong manusia untuk berbuat, 2) Menetukan
arah perbuatan, dan 3) Menyeleksi perbuatan. Indikator motivasi
belajar dapat diklarifikasikan sebgai berikut: 1) adanya hasrat dan
keinginan berhasil, 2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam
belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, 4) adanya
penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik
dalam belajar, dan 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif.
b. Pengertian Belajar
Menurut pengertian secara psikologis, Slameto (2013: 2)
menyatakan bahwa “belajar merupakan suatu proses perubahan
yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”. Jadi
pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut; belajar
ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengelamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya.
Menurut Sardiman (2012: 21) “belajar yang dimaksudkan
sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang
merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian
seutuhnya, bahwa belajar adalah penambahan pengetahuan. Jadi
dapat dikatakan bahwa belajar itu rangkaian kejiwaan, jiwa raga,
psiko-fisif untuk menuju keperkembangan pribadi manusia
seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa,
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”.
Fudyartanto, dalam Baharuddin (2010: 13) menyatakan
“belajar

adalah

memperoleh

pengetahuan

atau

menguasai
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pengetahuan

melalui

pengalaman,

mengingat,

menguasai

pengalaman dan mendapatkan informasi atau menemukan”. Jadi,
dapat

disimpulkan

dilakukan

pengertian

seseorang

untuk

belajar

adalah

memperoleh

usaha

dan

yang

menguasai

pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku pada dirinya
melalui kegiatan latihan dan pengalaman.
Makhluk Allah yang diberi kewajiban dalam belajar atau
mencari ilmu adalah manusia. Yang mana ilmu tersebut berguna
untuk

bekal

kehidupannya

di

dunia

maupun

diakhirat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

َ
س ِلم
َ ٌب ا ْل ِع ْل ِم فَ ِر ْيضَة
ْ علَى ك ُِل ُم
ُ َطل
Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.”.
Selain itu, dijelaskan dalam Al-Qur’an dengan bijaksana
mengenai cara-cara dalam pendidikan, seperti dalam surah An
Nahl Ayat 125 berikut ini:

◼◆  ◼ 
☺⧫
⬧→❑☺◆
◆  ◆⧫
   
◼
◆❑➔
◆

  ⧫  ☺
◼
◆❑➔◆
 ⧫⧫☺
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah
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yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk”. (Q.S An Nahl: 125)
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan
pengalaman dalam wujud perubahan tingka laku dan kemampuan
bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya
interaksi individu dengan lingkungannya.
c. Prinsif-prinsif Belajar
Prinsip belajar menurut Slameto (2013: 27-30) yang dapat
dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan oleh
setiap siswa secara individual adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi
aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk
mencapai tujuan instruksional;
b. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat
pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional;
c. Belajar belajar perlu lingkungan yang menentang di mana
anak

dapat

mengembangkan

kemampuannya

bereksplorasi dan belajar dengan efektif;
d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
2) Sesuai hakikat belajar
a. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap
menurut perkembangannya;
b. Belajar adalah proses organisasi,

adaptasi ekplorasi,

dan discovery;
c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara
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pengertian yang satu dengan pengertian yang lain)
sehingga

mendapatkan

pengertian

yang

diharapkan

stimulus yang diberikan.
3) Sesuai materi yang dipelajari
a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki
struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa muda
menangkap pengertianya;
b. Belajar

harus

dapat

mengembangkan

kemampuan

tertentu sesuai dengan tujuan intruksional yang harus
dicapainya
4) Syarat keberhasilan belajar
a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa
dapat belajar dengan tenang.
B. Studi Relevan
Kemudian dalam rangka menetapkan permasalahan dalam
melakukan suatu penelitian, subyek penelitian, untuk selanjutnya
melaksanakan penelitian kelapangan, peneliti perlu memperhatikan
apakah yang akan peneliti angkat ini telah ada yang meneliti baik itu
ditinjau dari aspek yang sama, menggunakan metode yang sama dan
mengambil lokasi yang sama, serta apakah ada relevansinya dengan
penelitian yang akan diteliti ini, agar tidak terjadi pengulangan. Di
bawah ini beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan
penelitian ini, antara lain :
1. Skripsi Fatimah (2010) yang berjudul “Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa dengan Media Audio Visual

di

SMA

Negeri

1

Kabupaten Batanghari Tahun pelajaran 2009/2010” penelitian ini
menekankan kepada guru

dalam meningkatkan hasil belajar siswa

siswinya melalui pemilihan media yang tepat dan tidak monoton.
Penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode
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Observasi, wawancara dan dokumentasi. (Fatimah, 2010: STAI
Batanghari)
2. Skripsi Aulia Wirda. (2012) “Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa MTs Negeri Merangin Jambi,” Penelitian ini
bertujuan untuk mengungkap berbagai upaya yang dilakukan oleh
guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MTsN Merangin
Jambi, pendekatan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian
menunjukkan upaya seluruh elemen sekolah yang berperan dalam
peningkatan pembelajaran siswa di sekolah. (Wirda, 2012: IAIN STS
Jambi)
3. Skripsi Ihsan Umri (2016) yang berjudul “Peran Guru PAI dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD Negeri 68 Kembang
Paseban Kabupaten Batanghari Jambi” penelitian ini menekankan
pada

peran guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan

pemecahan masalah siswa yang Mengalami Kesulitan Belajar di SD
yang biasanya
Kualitatif

anak-anak

dengan

sulit menerima pelajaran. Penelitian

pengumpulan

data

menggunakan

metode

Observasi, wawancara dan dokumentasi. (Umri, 2016: STAI
Batanghari)

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis,
memiliki kesamaan pada beberapa aspek motivasi belajar, namun tidak
sama pada settingnya. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas media audio visual
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”. Di sini
peneliti akan membahas tentang kondisi dan proses siswa dalam
pembelajaran, kendala dan ingin mengetahui efektivitas media audio
visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah
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Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan
penelitian deskriftif kualitatif.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang dilihat melalui
sudut

pandang

pendidikan

dengan

menggunakan

instrumen

pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat di amati. (Sugiyono, 2013:253) Mengkaji tentang efektivitas media
audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan dianalisis
secara kualitatif bukan dengan cara kuantitatif yang menggunakan alat
ukur tertentu. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan terangkat
gambaran mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran peneliti
tanpa tercemar oleh pengukuran formal.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting penelitian
Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang di tetapkan untuk
melakukan penelitian, situasi sosial dalam penelitian ini meliputi
aspek tempat (place), pelaku (actori), dan aktivitas (activity) yang
berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2013 : 297) Lokasi penelitian
berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini tentang efektivitas media
audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
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Jambi, yang berbentuk deskriptif

kualitatif yang dilihat melalui

sudut pandang pendidikan. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
2.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah: guru PAI, satu orang guru kelas,
kepala sekolah dan siswa kelas IX (Sembilan) Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,
yang ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu ”...teknik
yang diasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat
sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam
populasi yag sudah diketahui sebelumnya”. (Sugiyono, 2013 : 202)
Berdasarkan teknik ini, maka sebagai key informan dalam
penelitian ini ditetapkan guru PAI, dan sebagai responden
ditetapkan siswa kelas IX (Sembilan). Sedangkan sebagai informan
tambahan ditetapkan kepala sekolah dan guru Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26, mengamati secara langsung pada
efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data
tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang
tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.
(Mukhtar, 2010 : 87)
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Data primer ini diperoleh melalui hasil observasi dan
wawancara kepada guru PAI, kepala sekolah dan siswa Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi. Data yang termasuk dalam data primer tersebut adalah :
1). Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas
IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.
2). Efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3). Kendala yang dihadapi pada penerapan media audio visual dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah,
koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Mukhtar,
2010:91) Dalam penelitian ini adalah data yang diambil di gambaran
umum di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi sebagai berikut:
1) Historis dan geografis.
2) Struktur organisasi.
3) Keadaan guru dan siswa.
4) Keadaan sarana dan prasarana.
2.

Sumber Data
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini orang dan materi
yang terdapat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
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Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang meliputi : guru PAI,
kepala sekolah, guru, siswa, arsip dan peristiwa/kejadian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang
diterapkan. (Arikunto, 2010:172)
1.

Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan

"...kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan
seluruh indera." (Arikunto, 2010 : 156) Penulis menggunakan metode
observasi non partisipan untuk melihat di lapangan tentang apa saja
Efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.
2.

Wawancara
Wawancara adalah "...sebuah dialog yang dilaksanakan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara."
(Arikunto, 2010 : 155) Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk
mengumpulkan data tentang Efektivitas media audio visual dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tentang proses
pembelajaran PAI serta kendala yang dihapadi oleh guru, untuk lebih
jelas pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada
Instrumen Pengumpulan Data (IPD) wawancara terlampir.
3.

Dokumentasi
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Dokumentasi sebagai "...cara mencari data mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat
khabar,

majalah,

notulen

rapat,

prasasti,

legger,

agenda

dan

sebagainya."(Arikunto, 2010 : 231) Dokumentasi penulis gunakan untuk
memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran
umum di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi yang meliputi:
a. Historis dan geografis.
b. Struktur organisasi.
c. Keadaan guru dan siswa.
d. Keadaan sarana dan prasarana.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang kan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingg mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.
1.

Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai "...proses pemilihan, pemusatan,

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi
data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di
lapangan." (Huberman, Athew, 2007:16) Masalah mengenai gambaran
umum yaitu mengenai gambaran umum Efektivitas media audio visual
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang
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diambil melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
2.

Penyajian Data
Penyajian data sebagai "...sekumpulan data/informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan." (Huberman, Athew, 2007:17) Penyajian data mengenai Efektivitas
media audio visual

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
yang telah direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.
3.

Verifikasi/Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam
pikiran

penganalisis

dengan

menulis

suatu

tinjauan

ulang

pada

catatan."(Huberman, Athew, 2007:19) Hasil penyajian data bisa diambil
kesimpulan tentang temuan lapangan mengenai Efektivitas media audio visual
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
F. Triangulasi Data
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. (Moleong,
2007 : 330) Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di
lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Ada empat macam
triangulasi yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan
teori.
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Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber
yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :
“1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan
umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3.
Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, pemerintah, 5.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.” (Moleong, 2007 : 330-331)
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah : Pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data. Kedua. pengecekan derajat kepercayaan
beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan
penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara
membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.
Sedangkan, trianggulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu secara induktif dan secara logika. (Moleong, 2007 : 331-332)
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas, maka dimaksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di
lapangan tentang Efektivitas media audio visual dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan
dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

49
hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset,
maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis
data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan
konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kepada sidang
munaqasah. Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan
penggandaan laporan penelitian skripsi. Adapun jadwal kegiatan dapat
dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 3.1 :
Jadwal Penelitian

No
1.
2.
3.
4.
5.

KEGIATAN
Pembuatan
Proposal
Perbaikan
Hasil Seminar
Pengumpulan
Data
Verifikasi dan
Analisa Data
Konsultasi
Pembimbing

6.

Perbaikan

7.

Penggandaan
Laporan

Tahun 2020
Jan’
Feb’
Mar’
Apr’
Mei’
Jun’
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

√ √

√✓ √
√✓ √
√ √ √ √√ √ √ √ √ √
√ √√ √ √ √
√

√

√

√

√ √
√

√

√ √

√

√ √

√

√

√

√
√

*Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 ini berada di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pendirian sekolah ini pada
awalnya untuk mengantisipasi perkembangan penduduk yang sangat
cepat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pemukiman
yang berada dilingkungan sekolah ini, sehingga sangat dibutuhkan
sekolah baru untuk menampung lulusan sekolah dasar yang tidak
tertampung disekolah lainnya.
Pada awal pendiriannya, sekolah ini belum memiliki fasilitas yang
lengkap dan memadai seperti pada saat ini. Fasilitas yang ada pada
saat itu adalah ruang belajar enam kelas, kantor majelis guru, kantor
kepala sekolah dan kantor tata usaha. Siswa yang belajar pada saat itu
hanya tiga kelas dari enam kelas yang tersedia karena keterbatasan
tenaga pengajar dan fasilitas lainnya.
Perkembangan sekolah ini terus berjalan seiring dengan
perkembangan zaman. Fasilitas terus dilengkapi dan gedung barupun
dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
mulai dari penambahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan
fasilatas lainnya. Jumlah siswa tiap tahun terus bertambah dan guru
mata pelajaran yang mengajar juga terus semakin lengkap sesuai
dengan jurusan dan keahliannya.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi merupakan sekolah yang berada di wilayah
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perkembangan penduduk dan dekat dengan pusat keramaian tepatnya
di Jl Bukit Perentak Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu.
Siswa yang belajar disekolah ini berasal dari berbagai latar belakang
orang tua. Kebanyakan diantara berasal dari lingkungan sekitarnya.
(Dokumentasi, 14 Februari 2020)
2. Profil Sekolah
Profil Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
1. Identitas Sekolah
1 Nama Sekolah
2 NPSN / NSS
3 Jenjang Pendidikan
4 Status Sekolah
5 Alamat Sekolah
RT / RW
Kode Pos
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Negara
6 Posisi Geografis
2. Data Pelengkap
7 SK Pendirian Sekolah
8 Tanggal SK Pendirian
9 Status Kepemilikan
10 SK Izin Operasional
11 Tgl SK Izin Operasional
Kebutuhan Khusus
12 Dilayani
13 Nomor Rekening
14 Nama Bank
15 Cabang KCP/Unit
16 Rekening Atas Nama
17 MBS

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SMP NEGERI 26 MERANGIN
10504991 / 201100606003
SMP
Negeri
Jln. Bukit Perentak
0
/ 0
37361
Bukit Perentak
Kec. Pangkalan Jambu
Kab. Merangin
Prop. Jambi
Indonesia
-2,0656
Lintang
101,8506
Bujur

:
:
:
:
:

900/74/PD/2001
2002-01-01
Pemerintah Daerah
900/95/PD/2002
2002-07-01

:
:
:
:
:
:

027501025102505
BRI
Bangko
SMPN 26 Merangin
Ya
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18 Luas Tanah Milik (m2)
Luas Tanah Bukan Milik
19 (m2)
20 Nama Wajib Pajak
21 NPWP
3. Kontak Sekolah
20 Nomor Telepon
21 Nomor Fax
22 Email
23 Website
4. Data Periodik
24 Waktu Penyelenggaraan
25 Bersedia Menerima Bos?
26 Sertifikasi ISO
27 Sumber Listrik
28 Daya Listrik (watt)
29 Akses Internet
30 Akses Internet Alternatif
5. Sanitasi
31 Kecukupan Air
32 Sekolah Memproses Air
Sendiri
33 Air Minum Untuk Siswa
34 Mayoritas Siswa Membawa
Air Minum
Jumlah Toilet
35 Berkebutuhan
Khusus
36 Sumber Air Sanitasi
37 Ketersediaan Air di
Lingkungan Sekolah
38 Tipe Jamban
39 Jumlah Tempat Cuci
Tangan
40 Apakah Sabun dan Air
Mengalir pada Tempat
Cuci
Tangan
41 Jumlah Jamban Dapat

: 100
: 0
:
:
: 082882077613
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pagi
Ya
Belum Bersertifikat
Tidak Ada
0
Telkomsel Flash
Telkomsel Flash

: Cukup
: Tidak
: Tidak Disediakan
: Tidak

: 0
: Ledeng/PAM
: Ada Sumber Air
Leher angsa (toilet
: duduk/jongkok)
: 0
: Tidak

:

Laki-laki

Perempuan

Bersama
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Digunakan
Jumlah Jamban Tidak
42 Dapat
Digunakan

0
: Laki-laki
0

1

0

Perempuan
0

Bersama
0

(Dokumentasi, 14 Februari 2020)

3. Visi dan Misi
Visi dan Misi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
a. Visi
“Berprestasi, Berkarakter, Peduli Lingkungan dan Menguasai
IPTEK Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”
Indikator visi:
1) Unggul dalam prestasi akademik
2) Unggul dalam prestasi non akademik
3) Unggul dalam SDM pendidikan
4) Unggul dalam kegiatan belajar mengajar
5) Unggul dalam aktifitas keagamaan
6) Unggul dalam media pembelajaran
7) Unggul dalam penghijauan lingkungan sekolah
8) Unggul dalam pemanfaatan lingkungan sekolah
9) Unggul dalam penguasaan IPTEK berdasarkan IMTAQ
10) Unggul dalam pemeliharaan lingkungan sekolah
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b. Misi
1) Mewujudkan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan
menyenangkan
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan
efisien
3) Meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan yang profesional
4) Melaksanakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan
5) Meningkatkan kegiatan dan penerapan ajaran agama yang dianut
6) Menumbuh kembangkan budaya sopan dan santun
7) Melaksanakan pengembang fasilitas pendidikan
8) Mengembangkan kegiatan ektrakulikuler yang relevan dan nyata
9) Meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan IPTEK
10) Melaksanakan kegiatan penghijauan lingkungan sekolah
11) Terwujudnya sekolah bersih, rapi, rindang, dan nyaman
(Dokumentasi, 14 Februari 2020)
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan susunan personil yang tergabung
dalam suatu organisasi. Melalui struktur kita dapat melihat tugas,
wewenang, dan bidang kerja yang ada pada organisasi tersebut.
Struktur juga dapat membentuk skema yang dapat menunjukkan
gambaran dalam bidang tugas masing-masing personal yang akan
memudahkan pimpinan mengadakan pengawasan, koordinasi, dan
juga

termasuk

dalam

pengambilan

keputusan-keputusan

yang

diperlukan dalam tubuh struktur.
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Kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab pelaksana
teknis bimbingan dan konseling. Kepala sekolah juga bertanggung
jawab tentang kelancaran pelaksana pendidikan serta peningkatan
mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah dalam kepemimpinannya
dibantu oleh wakil kepala sekolah. Adapun tugas kepala sekolah
sebagai berikut:
a. Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin, selalu
konsisten dalam berfikir, bersikap, berucap dan berbuat dalam
setiap melaksanakan suatu tugas pokok.
b. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai
kepala sekolah, rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan,
teori, praktik sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
c. Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan
Sumbar Daya Manusia secara optimal
d. Memiliki pemahaman yang komprehensif dan tepat, dan sikap yang
benar tentang esensi dan tugas profesional guru sebagai pendidik
e. Mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kagiatan belajar
mengajar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional,
mengembangkan rencana dan program pembelajaran sesuai dengan
kompetensi lulusan yang diharapkan.
f. Mampu mengelola hubungan sekolah-masyarakat atau kerjasama
dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
g. Mampu bekerjasama dengan guru, staf/karyawan, komite sekolah,
dan orang tua siswa bagi pengembangan dan kemajuan sekolah.
Struktur suatu organisasi dapat dilihat tugas, wewenang dan
tanggung jawab dalam bidang kerja yang ada dalam organisasi
tersebut. Struktur juga dapat membentuk skema, yang menunjukan
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gambaran dalam bidang tugas masing-masing personil, dengan adanya
organisasi akan memudahkan pimpinan mengadakan pengawasan,
koordinasi, dan jup termasuk kedalam mengambil keputusan yang
diperlukan dalam tubuh organisasi. Sedangkan organisasi tanpa
struktur sulit untuk mengadakan aktivitas dalam melakukan kegiatan
program kerja dan tujuan organisasi.
Berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka jelas bahwa
lembaga pendidikan itu sebagai pimpinan tertinggi adalah kepala
sekolah. Kepala sekolah selaku pelaksana di lapangan, dan bertugas
mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh
bawahan dalam hal ini kepala sekolah, baik yang berkenaan dengan
tugas dalam proses pembelajaran maupun tugas dalam memperlancar
jalannya administrasi sekolah itu sendiri. (Dokumentasi, 14 Februari
2020)

5. Keadaan Guru
Pada tahun pelajaran 2020 jumlah guru yang mengajar di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi berjumlah 13 orang guru. Mereka mengajar dalam
rumpun mata pelajaran yang berbeda sesuai dengan jurusan yang
dimilikinya.
Pendistribusian jam mengajar di kelas masing-masing guru
mendapatkan jumlah jam yang berbeda sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya di sekolah. Guru yang telah mendapatkan
tunjangan sertifikasi mendapatkan jumlah jam yang lebih banyak
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karena untuk menyesuaikan dengan beban yang diwajibkan seorang
guru sertifikasi.
Disamping mengajar di kelas, diantara mereka juga diberikan
tugas tambahan yang meliputi sebagai Wakil Kepala Sekolah, Kepala
Laboratorium, Pembina Osis, Wali kelas dan tugas lain sebagainya.
Jumlah jam mengajar yang mendapat tugas tambahan lebih sedikit
dari pada yang lainnya.
Tabel. 4.1
Daftar Nama Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
N
O
1

NAMA GURU

JENIS
KELAMIN
L

JABATAN

4

YULI SAFNI, S.Pd.I
NIP. 196107151983101002
RIZA VITRI YANNI,S.Pd
NIP.198104092010012007
PUTRI SUSANTI,S.Pd.I
NIP.198101182014072001
ATRIYANTI, S.Pd

5

ZULFIA, S.Pd.I

L

GURU

6

AFRI YANTI,S.Pd

P

GURU

7

FIKA DORES, S.Pd

L

GURU

8

DERITA ASTINA, S.Pd

P

GURU

9

SUPRI, S.Pd

L

GURU

10

ADI RISMANTO,S.Pd

L

GURU

11

PITRAWATI, S.Pd

P

GURU

12

ATIKA RIYA,S.Pd

P

GURU

13

SUKMA TAUFIK

L

GURU

2
3

P

KEPALA SEKOLAH
GURU

P

GURU

P

GURU
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NIP.196211041982032003
(Dokumentasi, 14 Februari 2020)

Tabel. 4.2
Daftar Staf Tata Usaha
No
1
4
6
7
10
11
13

Nama
EDI AKSAN
RYNDA ATMEILYA, S.Kom
DEL AFNI
RUDI
WAHYUNI
MARINEM

Tugas
Kepala TU
Staf TU
Staf pustaka
Satpam
Petugas Kebersihan

NASRUN

Penjaga Sekolah

Petugas Kebersihan

(Dokumentasi, 14 Februari 2020)

6. Keadaan Siswa
Perkembangan jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tiap tahun terus
bertambah

dibandingkan

dengan

tahun pelajaran

sebelumnya.

Kebanyakan siswa yang belajar disekolah ini berasal dari lingkungan
sekitarnya. Dan sedikit sekali siswa yang berasal dari tempat tinggal
yang jauh dari lingkungan sekolah karena faktor transportasi yang
sulit dijangkau oleh transportasi umum.
Tabel. 4.3
Data siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
No

Kelas

Jenis

Jumlah

Kelamain

Siswa

L

P
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1

VII A

18

21

39

2

VII B

18

20

38

3

VIII A

15

13

28

4

VIII B

16

13

29

5

IX A

11

14

25

6

IX B

10

10

20

88

91

179

Jumlah

(Dokumentasi, 14 Februari 2020)

7. Keadaan Sarana dan Prasarana
Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 42
menyatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur
dan berkelanjutan.
Sedangkan pada ayat ke 2 dinyatakan bahwa setiap satuan
pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas,
ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha,
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang
unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi,
dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Tidak dapat kita
pisahkan antara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan sarana dan
prasarana guna menyukseskan pendidikan di sekolah. Maka hal utama
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yang harus dilakukan dalam pengelolaan perlengkapan sekolah adalah
pengadaan sarana dan prasarana.
Tabel. 4.4
Keadaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jenis Ruangan

Ruang kelas
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Tata Usaha
Ruang Guru
Ruang Perpustakaan
Ruang Keterampilan
Ruang BP/ BK
Ruang P3K
Ruang OSIS
Ruang Labor IPA
Ruang Komputer
Kantin/ KOPSIS
Ruang Ibadah
Tempat parkir
WC guru
WC Siswa
Sanggar Seni

Luas (m2)

Jumlah Ruang

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
1

1386 m2
12 m2
42 m2
126 m2
96 M2
92 M2
12 M2
84 M2
63 M2
64 M2
28 M2
84 M2

Ket

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

(Dokumentasi, 14 Februari 2020)
Berdasarkan tabel di atas akan tergambar, bahwa sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi telah memenuhi standar yang diharapkan,
namun masih banyak yang belum lengkap dan tidak layak. Untuk
melengkapi sarana prasarana dilakukan dengan berbagai cara baik
dengan membeli maupun mengajukan permintaan kepada pemerintah
melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
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1. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas IX di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi.
Proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantaranya:
a. Perencanaan
Perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui setiap
kali akan melaksanakan proses pembelajaran. Seorang guru harus
mempersiapkan segala sesuatunya agar proses pembelajaran dapat
berjalan dengan lancar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PS guru yang
mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas
IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, bahwa guru selalu merencanakan program
pembelajaran yaitu membuat Program Tahunan, Program Semester,
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran,

Silabus

dan

Evaluasi.

Sebagaimana pernyataan beliau dalam wawancara sebagai berikut:
“Dalam rencana kerja tahunan yang saya susun terdapat 3
pokok bahasan yang terbagi ke dalam dua semester. Setiap
semester akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 2
pokok bahasan. Penyusunan program tahunan ini dilengkapi
dengan penentuan silabus, metode, media dan evaluasi
terhadap hasil belajar.” (Wawancara, 15 Februari 2020)
1) Program tahunan
Program tahunan merupakan rencana kerja yang akan
dicapai dalam jangka waktu tertentu. Program tahunan berkaitan
dengan rencana pencapaian yang ada dalam satu tahun ajaran.
Pencapaiannya

sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam
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kurikulum yang menerapkan

sistem

berjenjang

dalam

proses

pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dan sekolah. (Observasi,
15 Februari 2020)
2) Program semester
Program semester merupakan rencana kerja yang akan dicapai
dalam jangka waktu tertentu. Program semester berkaitan dengan isi
materi pelajaran yang akan dibelajarakan dalam satu semester.
Dalam program semester dicantum sejumlah materi pembelajaran
yang akan dikembangkan disertai metode, media dan evaluasi hasil
belajar. (Observasi, 15 Februari 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PS guru mata
pelajaran PAI, guru menyusun program semester. Pada semester
genap tahun ajaran 2020. Sebagaimana pernyataan beliau dalam hasil
wawancara sebagai berikut:
“Memang setiap tahun ajaran baru semua guru termasuk guru
bidang studi diwajibkan membuat administrasi pembelajaran
yaitu diantara yang barusan saya sudah sebutkan dan tahun ini
pun demikian dalam hal ini yaitu untuk tahun ajaran 2020.”
(Wawancara, 17 Februari 2020)
Program semester dimaksud dibuat dalam kerangka
sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.
1
2
3
4
5

Tabel 4.5
Program Tahunan Pembelajaran PAI
Rencana Kerja
Jumlah
Keterangan
Jumlah materi pelajaran
dalam
satu pekan
semester
Jumlah
efektif
Jumlah jam pelajaran dalam
satu
semester
Tatap muka/pertemuan
pembelajaran

Ulangan Harian

6

Pokok Bahasan

15

Pekan

64

Jam Pelajaran

64

Jam Pelajaran

-

Jam Pelajaran
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6

Ulangan Umum

1

Jam Pelajaran

7

Cadangan

-

Jam Pelajaran

Sumber: hasil observasi (diolah)

Program pengajaran sebagaimana tabel di atas merupakan
perangkat pelaksanaan kegitan pembelajaran yang digunakan oleh
guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas IX di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi. Penyusunan dimaksudkan untuk memberikan arah
penuntun dan pedoman kerja yang akan dilakukan dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang ditetapkan.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana

pelaksanaan pembelajaran dijabarkan

dari

silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam
upaya mencapai kompetensi dasar.
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui
wawancara dengan

Ibu PS guru mata pelajaran PAI dan

ditunjukkan dengan bukti dokumenter, bahwasanya penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum
kegiatan pembelajaran dilaksanakan, (Observasi, 17 Februari 2020).
Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat setiap satu
kompetensi dasar untuk beberapa kali pertemuan.

Sebagaimana

pernyataan beliau dalam hasil wawancara sebagai berikut:
“Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun sebelum
kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran dibuat setiap satu kompetensi
dasar untuk beberapa kali pertemuan. Karena RPP itukan
persiapan mengajar jadi harus dipersiapkan sebelum mengajar,
istilahnya itu bagaikan kita mempersiapkan umpan sebelum
memancing dan sedia payung sebelum hujan, ya begitulah
ibaratnya RPP.” (Wawancara, 17 Februari 2020)
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Mengetahui dalam pembuatan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan komponen yang ditunjukkan oleh guru
mata pelajaran PAI

saat

menggunakan

observasi terhadap

lembar

penelitian

dilakukan,

penulis

guru sebagai

bahan

perbandingan objektif. Mengacu kepada hasil lembar observasi dan
dukomenter, rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada
lampiran instrumen pengumpulan data.
c. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran yang efektif dan bermakna akan tercipta
ketika guru mampu memberdayakan segenap kemampuan dan
kesanggupan siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran.

Keterampilan guru dalam mengelola

pembelajaran

memegang

peranan penting dalam mencapai keberhasilan belajar siswa.
Pembelajaran yang terjadi di kelas pada dasarnya merupakan
suatu kegitan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga
aktivitas, proses dan hasil belajar siswa meningkat kearah yang lebih
baik.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ketika
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,

diperoleh

data

berkaitan

dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup
dalam mengajar. (Observasi, 18 Februari 2020) Deskripsi tentang
kegiatan

awal,

kegiatan

inti

dan

kegiatan

penutup

dalam

mengajar dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan Pendahuluan
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Pada awal kegiatan pembelajaran, guru membuka pelajaran
dengan mengucap salam. Siswa menjawab salam dengan suara yang
lantang. (Observasi, 18 Februari 2020). Kondisi ini mengisyaratkan
bahwa pada awal kegiatan pembelajaran nampak terlihat bahwa
banyak siswa yang konsentarsi memperhatikan guru untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran mata pelajaran PAI.
Menyadari keadaan siswa yang terkondisi untuk belajar,
kemudian guru menyuruh siswa untuk tenang dan segera untuk
mengeluarkan buku pelajaran PAI. Setelah kondisi kelas sudah dapat
dikendalikan, guru segera melakukan cek daftar hadir siswa untuk
mengetahui siapa yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini.
Tujuan

lain

dari

absensi

ini

adalah

untuk mendapatkan

perhatian siswa.
Guru melakukan kegiatan apersepsi untuk menarik minat
siswa dan memotivasi siswa dengan menjelaskan bahwa jika siswa
mempelajari materi hari ini,

maka

mereka

akan

dapat

mengimplementasikan mata pelajaran PAI dalam kehidupan seharihari. (Observasi, 18 Februari 2020)
Sebelummenyampaikan

tujuan

pembelajaran

guru

mengadakan penilaian selama proses pembelajaran yakni dengan
mengadakan pre test. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Selain menyampaikan

tujuan pembelajaran, guru juga memberikan penjelasan materi yang
harus dipelajari. Oleh

karena

itu, siswa diminta

untuk

memperhatikan penjelasan yang disampaikan.
Kemudian Ibu PS menjelaskan mengenai hal demikian :
“Siswa mendengar apa yang disampaikan oleh guru, siswa
memberi respon dengan duduk rapi, tenang dan membuka
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buku pelajarannya masing-masing. Untuk mengetahui apakah
kegiatan awal sesuai dengan yang ditujukan disaat penelitian
dilakukan, penulis menggunakan lembar observasi terhadap
guru sebagai
bahan
perbandingan
yang
objektif”.
(Wawancara, 18 Februari 2020)
2) Kegiatan inti
Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang
utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan
pengalaman belajar (learning experience) siswa. Mengenai kegiatan
inti ini Ibu PS menjelaskan:
“Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses
pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara
terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu.
Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui
proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi”. (Wawancara, 20
Februari 2020)
a) Eksplorasi
Adapun dalam
siswa

kegitan

eksplorasi

guru

mempersilakan

untuk membuka buku pelajarannya, materi yang akan

dipelajari halaman berapa dan tentang sub pokok bahasan apa.
Guru tidak pernah lupa untuk memperintahkan hal yang demikian.
Dan kalau tidak diperhatikan mareka kurang mempunyai inisiatif
sendiri, bahkan sebagian mereka lupa sampai di mana materi
pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Pada bagian inilah guru
melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas tentang
topik/tema materi yang akan dipelajari. (Observasi, 20 Februari 2020)
Guru juga sering mengajukan pertanyaan yang berkaitan
dengan materi yang sedang dibahas untuk mengetahui pemahaman
siswa terhadap pelajaran

dan

memberikan

kesempatan

untuk

bertanya kepada siswa, namun terkadang tidak ada reaksi dari
siswa.

Pada

saat

penyampaian materi guru berusaha untuk
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memberdayakan metode sebagai salah satu sarana pendekatan dalam
pembelajaran mata pelajaran PAI. (Observasi, 20 Februari 2020)
Guru

terkadang tidak menggunakan media pembelajaran,

padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa media pembelajaran
merupakan salah satu cara untuk mempermudah dan penyalur
informasi

terhadap

pemahaman

siswa, sehingga materi yang

disampaikan guru dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Ibu PS guru PAI menjelaskan:
“Pada saat dua puluh menit pertama pelajaran berlangsung,
siswa sangat antusias untuk memperhatikan walaupun guru
kadang-kadang tidak mendapatkan respon dari siswa setelah itu
ada beberapa siswa yang sibuk dengan pekerjaannya masingmasing tanpa memperhatikan guru yang ada di depan kelas.
Pada saat seperti inilah guru dapat melibatkan siswa secara
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika kondisi seperti
ini
tidak dikendalikan maka suasana pembelajaran akan
menjadi gaduh”. (Wawancara, 21 April 2020)
b) Elaborasi
Kemudian mengenai elaborasi ini penulis mewawancarai Ibu
PS menjelaskan:
“Dalam kegiatan elaborasi, guru mempasilitasi siswa melalui
diskusi, dengan semua siswa sehingga guru membentuk
lima kelompok dengan jumlah tiap kelompok sebanyak lima
sampai empat orang, kemudian guru memberikan masalah
untuk diselesaikan dengan kelompok masing-masing. Guru
terlihat mengembangkan metode dan strategi pembelajaran
yakni menggunakan strategi pembelajaran STAD. Setiap
kelompok membuat laporan eksplorasi yang dilakukan
secara tertulis dengan teman kelompok. Setelah selesai
memecahkan masalah yang diberikan guru, kemudian
siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil kerja
kelompok di papan tulis dengan perwakilan masing-masing
kelompok”. (Wawancara, 21 Februari 2020)
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Pada saat pembelajaran siswa lebih senang dan termotivasi
belajar dengan seringnya guru memberikan penguatan dan pujian,
karena siswa senang jika guru memberikan perhatian kepadanya.
(Observasi, 22 Februari 2020). Hal tersebut juga dapat terlihat dari
hasil observasi penulis, pada saat guru membagikan kelompok
mereka sangat antusias dengan teman kelompoknya masing-masing
untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru
yakni dampak positif dan negatif.
c) Konfirmasi
Selanjutnya dalam kegiatan

konfirmasi, guru memberikan

umpan balik atas hasil kerja kelompok yang sudah diselesaikan dan
mendiskusikan kembali secara bersama-sama untuk mendapatkan
klarisifikasi jawaban yang telah ditemukan siswa. Dengan adanya
umpan balik ini guru dapat memberikan konfirmasi terhadap hasil
eksplorasi dan elaborasi. (Observasi, 22 Februari 2020)
Guru juga memberikan penguatan kepada siswa dalam bentuk
lisan, tepuk tangan, acungan jempol dan
keberhasilan

hadiah

terhadap

siswa. Memberikan motivasi kepada siswa yang

kurang atau belum berpartisipasi aktif. Untuk mengetahui apakah
kegiatan konfirmasi sesuai dengan yang ditujukan disaat penelitian
dilakukan, penulis menggunakan lembar observasi terhadap guru
sebagai bahan perbandingan yang objektif.
3) Kegiatan Penutup
Kemudian dalam kegiatan penutup, guru mata pelajaran PAI
bersama-sama membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari dan mengadakan post test. (Observasi, 22 Februari
2020). Namun terlihat untuk pelaksanaan post test tidak berjalan
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dengan lancar terkendala dengan waktu, sehingga guru menjadikan
pekerjaan rumah.
Mengenai hal ini penulis mewawancarai Ibu PS menjelaskan:
“Menurut guru hal ini tergantung materi yang diberikan dan
waktu yang tersedia. Guru juga merencanakan tindak lanjut
untuk mempelajari materi berikutnya”. (Wawancara, 22
Februari 2020)
Sebelum menutup pelajaran, guru mata pelajaran PAI
memberikan nasehat atau pesan agar siswa mengulang pelajaran di
rumah dan belajar lebih tekun, jangan terlalu banyak bermain-main
dan guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdallah.
(Observasi, 22 Februari 2020)
Untuk mengetahui apakah kegiatan penutup sesuai dengan yang
ditujukan disaat penelitian dilakukan, penulis

menggunakan

lembar observasi terhadap guru sebagai bahan perbandingan
yang objektif.

d. Metode
seyogyanya dalam sebuah pembelajaran, metode merupakan
komponen yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan,
menggunakan

seorang
metode

guru hendaknya
yang

tepat

terampil

dalam

dengan pembelajaran yang

akan dilaksanakan, dan juga guru menggunakan metode yang
bervariasi

dan

inovatif agar proses pembelajaran

tidak

membosankan sehingga dapat menarik perhatian siswa.
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Berdasarkan hasil wawancara, dalam penyampaian materi
pelajaran PAI, metode yang digunakan oleh guru mata pelajaran
PAI secara umum guru menggunakan metode ceramah, tanya
jawab, diskusi dan penugasan. Sebagaimana pernyataan beliau dalam
hasil wawancara sebagai berikut:
“Metode
yang saya
gunakan bervariasi, hal tersebut
dimaksudkan agar para siswa tidak bosan mendengarkan
materi yang sampaikan khususnya dalam mata pelajaran PAI
yang saya ajarkan, biasanya sih saya menggunakan metode
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan.” (Wawancara,
24 Februari 2020)
Berdasarkan

hasil

observasi

guru

lebih

banyak

menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran mata pelajaran
PAI. Misalnya pada saat

mempelajari

materi pelajaran,

guru

membagi 4 kelompok untuk semua siswa yang berjumlah 5
sampai 4 orang dalam 1 kelompok. Mereka diberikan masalah
untuk dijawab secara bersama-sama dengan kelompok mereka. Jika
mereka sudah menemukan jawabannya maka mereka dipersilahkan
untuk mengisi kolom jawaban yang telah guru siapkan di papan tulis.
Sehingga semua kelompok mendapatkan kesempatan yang sama
untuk mengisi kolom jawaban yang telah tersedia dan siswa merasa
senang belajar mata pelajaran PAI dengan metode yang diberikan
oleh gurunya. (Observasi, 26 Februari 2020)
Berdasarkan

hasil

observasi,

guru

juga

menggunakan

metode gabungan antara metode ceramah dan metode tanya jawab.
Misalnya ketika guru memberikan pelajaran, guru terlebih dahulu
memberikan tanya jawab sambil menjelaskan materi yang akan
dipelajari.
e. Media
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adapun dalam pembelajaran mata pelajaran PAI kelengkapan
media memiliki arti yang sangat penting. Media merupakan wahana
penyalur informasi belajar. Media dapat mewakili apa yang kurang
mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat. Menurut guru
bahwa media yang ada di sekolah sudah memadai untuk membantu
proses pembelajaran namun masih perlu penambahan jumlah media
karena masih sedikit media yang ada di sekolah sehingga dengan
terpaksa mereka bergantian untuk menggunakan media tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru
mata pelajaran PAI bahwa media yang digunakan adalah media
yang sudah tersedia di sekolah seperti; gambar, media VCD, Video,
dan lainnya. Media yang digunakan dapat menarik perhatian siswa,
karena dapat memudahkan guru untuk menyampaikan isi materi
yang akan disampaikan.

Terkadang juga guru menyuruh siswa

untuk mencari gambar yang akan dibahas pada pelajaran yang akan
datang.

Sebagaimana pernyataan Ibu PS dalam hasil wawancara

sebagai berikut:
“Media yang saya gunakan adalah media yang sudah tersedia di
sekolah seperti; gambar, media VCD, Video, dan lainnya. Yang
pasti yaitu semua media yang dapat menarik perhatian siswa,
karena media berfungsi untuk memudahkan guru untuk
menyampaikan isi materi yang akan disampaikan. Terkadang
juga saya menyuruh siswa untuk mencari gambar yang akan
dibahas pada pelajaran yang akan datang, misalnya gambar
atau video yang relevan dengan materi pembelajaran. Biasa saya
menyuruh siswa untuk browsing diinternet. Yah dari pada
mereka facebookan dan twitteran terus lebih
baik
kita
sebagai seorang guru
mengarahkan mereka untuk
menggunakan internet sebagai sarana belajar dan pendidikan.”
(Wawancara, 27 Februari 2020)
f. Evaluasi
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Evaluasi
mengetahui

merupakan
keberhasilan

alat

penilaian

pencapaian

bagi

tujuan

guru

untuk

setelah

proses

pembelajaran berlangsung. Mengenai hal ini Ibu PS guru PAI
menjelaskna:
“Evaluasi

merupakan

keberhasilan

barometer

untuk

mengukur

guru itu sendiri dalam menyajikan bahan

pelajaran.” (Wawancara, 27 Februari 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru
bahwa pre test selalu digunakan dan guru juga sering melakukan tes
dalam bentuk tes tertulis yang dilakukan untuk mengetahui dan
mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Guru
juga

melaksanakan

evaluasi

pada

saat

proses

pembelajaran

berlangsung, pada saat itu dapat dilihat bagaimana reaksi siswa,
sikap siswa, kecepatan dan kelambatan setiap siswa. Apabila
ditemukan siswa yang lambat dibandingkan dengan siswa lainnya
maka guru mengulang kembali atau penyederhanaan materi
pelajaran.
Namun post test atau tes akhir jarang dilaksanakan karena
keterbatasana waktu yang tersedia dan banyaknya

materi

yang

harus diberikan kepada siswa. Menurut guru mata pelajaran PAI
menjelaaskan:
“post test yang pernah beliau laksanakan adalah
memberikan
soal-soal
tentang
materi
yang
telah
disampaikan, tetapi karena siswa sudah ingin keluar dari kelas
untuk istirahat jadi siswa kurang konsentrasi lagi dan tidak
terlalu dapat menjawab soal-soal yang diberikan guru”.
(Wawancara, 27 Februari 2020)
Guru juga melaksanakan tes setiap Kompetensi Dasar yang
telah dipelajari setiap selesai dua atau tiga sub pokok bahasan dan
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juga melaksanakan tes akhir setiap semester, hal ini bertujuan
untuk

mengetahui

pembelajaran

mata

kemajuan

dan

pelajaran

kemunduran
PAI,

apakah

siswa

dalam

memerlukan

pengayaan atau program remedial.
2. Efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi.
Guru Pendidikan Agama Islam mengetahui bahwa siswa yang
berada di kelas IX (sembilan) khususnya mengalami motivasi belajar
belajar Pendidikan Agama Islam yang boleh dikategorikan rendah.
Guru Pendidikan Agama Islam berusaha mencari strategi yang tepat
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam, penulis melihat sejauh mana peran fungsi
media audio visual terhadap peningkatan motivasi belajar siswa,
diantaranya dapat penulis paparkan sebagai berikut:
a. Peningkatan penggunaan media;
Langkah selanjutnya peneliti ketahui adalah tentang penggunaan
media dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam itu sendiri.
Maka peneliti melakukan pengamatan sebagai berikut yaitu pada saat guru
mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka ia terlihat
berusaha melaksanakan apa yang telah direncanakan terhadap semua
komponen yang telah ada. Namun terkadang kondisi dan situasi di
lapangan terkadang tidak sesuai dengan perkiraan semula. Seperti guru
saat memberikan materi, waktu yang tersedia kurang mencukupi, maka
evaluasi jenis essay tidak terlaksana, karena terlalu lama menggunakan
media orang atau guru sendiri memperagakan tata cara shalat. (Observasi,
29 Februari 2020)
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Guru yang mengajarkan materi shalat telah memperagakan di depan
kelas bagaimana shalat yang benar menurut tuntunan Islam. Namun dari
sisi lain bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah berusaha
menyesuaikan persiapan yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya
seperti waktu yang dijadwalkan saat mengajar diusahakan bisa terlaksana
saat mengajar di kelas dan lagi berusaha membuat siswa bisa berinteraksi
dengan baik dalam proses pembelajaran tersebut.
Wawancara dengan Ibu PS, guru Pendidikan Agama Islam berikut
ini:
“Waktu yang kurang mencukupi untuk satu materi pembahasan
sangat mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran. Artinya,
penetapan waktu pembelajaran bagi materi tersebut sudah habis dan
seharusnya kami telah memasuki materi lain jika waktu selanjutnya.
Jika hal ini dilaksanakan, maka banyak materi lain yang kekurangan
penyampaiannya. Meskipun media media bisa mengatasi
keterbatasan waktu, namun itu tidak sepenuhnya tercapa”i.
(Wawancara, 29 Februari 2020)
Pengamatan penulis terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam
pada materi yang lain dengan menggunakan media audio visual yang telah
dispakan oleh guru PAI, hal ini membuat siswa menjadi memiliki kesatuan
arah dan itu ditunjukan siswa saat mengenali dan memperdalam materi
pelajaran serta bisa memaksimalkan waktu. (Observasi, 02 Maret 2020)
Media menghasilkan keseragaman pengamatan karena pengamatan
yang dilakukan siswa dapat bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang
dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya Ibu
PS, guru Pendidikan Agama Islam di juga mengatakan bahwa:
“Kiat-kiat penggunaan media yaitu tidak harus menggunakan media
yang sangat canggih. Kita bisa menggunakan media yang sederhana
asalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik maka hasilnya pun
tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan alat-alat yang canggih.
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Apalagi guru telah menyiapakan media yang sangat colorfull seperti
media audi visual ini”. (Wawancara, 02 Maret 2020)
Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang
bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak
memerlukan alat bantu, tetapi di pihak lain ada bahan pelajaran yang
sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran.
Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut
membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam
bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru
menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam
menerangkan suatu materi misalnya, guru dapat mempraktekkan
secara langsung kehadapan anak didik di kelas.
Selanjutnya Ibu PS, guru Pendidikan Agama Islam juga mengatakan
tujuan penggunaan media yaitu:
“Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa
dengan lingkungannya dan gejala fisik dan sosial dapat diajak
berkomunikasi dengannya. Contohnya pada pembahasan Sejarah
Nabi Muhammad SAW, maka saya memperagakan secara langsung
bagaimana cerita Nabi, maka siswa dapat interaksi secara langsung
dengan saya bagaimana Nabi berdakwah melalui informasi dari guru
seperti dalam kemasan media audio visual ”. (Wawancara, 04 Maret
2020)
Media dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan
berinteraksi sosial antara guru dan siswa sebagaimana yang dilakukan guru
PAI dalam menerangkan materi Sejarah Nabi Muhammad SAW,
menjelaskan materi tersebut dengan media yang telah disiapkan, kemudian
siswa cukup perhatian dengan guru tersebut, sehingga pembelajaran
menjadi kondusif. (Observasi, 04 Maret 2020)
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Media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya
tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses
belajar mengajar dengan batuan media mempertinggi kegiatan
belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Ini
berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan
menghasilkan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan
media.
Selanjutnya Ibu PS, guru Pendidikan Agama Islam mengatakan
tujuan penggunaan media yaitu:

“Saat saya menggunakan media audio visual saat menjelaskan materi
pembelajaran. Menurut saya media dapat membangkitkan keinginan
dan motivasi dari siswa. Siswa sangat serius dan bersemangat
mengikuti pelajaran yang saya berikan, banyak pertanyaan tentang
materi yang diberikan. Hal ini siswa berusaha untuk ingin tahu
materi yang diajarkan karena terpancing dengan media yang
digunakan”. (Wawancara, 04 Maret 2020)
Untuk

mendukung

keterangan

tersebut

peneliti

sengaja

mewawancarai salah seorang siswi yang bernama DW, PA dan BD, yang
mengatakan:
“Kami para siswa sering dilibatkan dalam menyediakan mediamedia yang sifatnya sederhana untuk
digunakan dalam
pembelajaran pada materi Pendidikan Agama Islam, dan kami sangat
sengan jika guru kami menggunakan media, kami merasa lebih
bersemangat.” (Wawancara, 04 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami
bahwa dalam penggunaan media pada bidang studi Pendidikan Agama
Islam harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah digariskan
atau ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. Di samping itu, meskipun
peranan media dalam Pendidikan Agama Islam di sekolah sangat penting
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sekali namun karena sesuatu kendala maka media pembelajaran belum
tersedia sebagaimana mestinya, tapi guru sudah berusaha dengan
maksimal.
Media pembelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa,
media pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula
oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Jadi penggunaan
media dalam proses pembelajaran harus melihat kebutuhan siswa itu dan
disesuaikan dengan bahan dan tujuan pelajaran yang diajarkan.
b. Evaluasi Penggunaaan Media
Langkah akhir dalam penggunaan media pembelajaran pada bidang
studi Pendidikan Agama Islam adalah evaluasi terhadap proses
pembelajaran, termasuk terhadap media yang digunakan saat mengajar.
Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah media yang digunakan dalam
proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah diprogramkan.
Wawancara penulis dengan Kepala Sekolah Bapak YS mengenai hal
ini beliau menjelaskan:
“Apabila guru memjumpai kesulitan dalam mengajar dan ketidak
berhasilan siswa dengan nilai-nilai yang rendah-rendah, ia harus
mengevaluasi media yang digunakan. Sasaran terhadap hal tersebut
meliputi kelengkapan, ragam jenis, kemudahan untuk dioperasikan,
mudah dan sukarnya diperoleh, kecocokan dengan metari yang
diajarkan dan jumlah persediaan dibanding dengan jumlah siswa
yang ada”. (Wawancara, 06 Maret 2020)
Kemudian mengenai hal ini maka peneliti memecawancarai guru
Pendidikan Agama Islam Ibu PS dan petikan wawancaranya adalah
sebagai berikut:
”Evaluasi yang saya laksanakan pada pembelajaran Pendidikan
Agama Islam meliputi lisan, tertulis dan evaluasi terhadap
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penggunaan media itu sendiri sejauh mana keefektivannya terhadap
pembelajaran yang telah disampaikan” (Wawancara, 06 Maret 2020)
Guru telah menerapkan evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islam, dan dari hasil tersebut guru Pendidikan Agama Islam
mempertimbangkan pengulangan materi yang sama pada siswa yang
belum jelas materi tersebut. (Observasi, 07 Maret 2020)
Selanjutnya Bapak YS selaku Kepala Sekolah menambahkan :
“Setelah melakukan penyampaian materi maka guru hendaknya
membuat kesimpulan tentang materi yang diajarkan. Kesimpulan
sebaiknya dibuat oleh guru dan pokok-pokoknya ditulis dipapan tulis
untuk dicatat siswa. Kesimpulan dapat pula dibuat guru bersamasama siswa, bahkan kalau mungkin diserahkan sepenuhnya kepada
siswa. Pada kegiatan ini siswa diberikan waktu untuk mencatat
kesimpulan pelajaran bertanya kepada teman-temannya, atau
mendiskusikannya ke dalam kelompok”. (Wawancara, 09 Maret
2020)
Hasil observasi terhadap guru mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam yaitu Ibu PS, yang mengajar di kelas IX, maka didapatkan
keterangan sebagai berikut bahwa aktivitas guru pada saat mengakhiri
pelajaran adalah memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di
rumah. (Observasi, 11 Februari 2020)
Hasil wawancara dengan HL, seorang siswa yang mengikuti
pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mengatakan:
“Setiap guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selesai
mengajar, maka guru tersebut akan memberikan latihan yang akan
kami kerjakan pada saat itu juga atau memberikan tugas yang akan
kami kerjakan di rumah. Hal ini selalu dilakukan guru saat
mengakhiri pembelajaran di kelas”. (Wawancara, 07 Maret 2020)
Guru menyadari bahwa mengakhiri pelajaran adalah suatu hal yang
sangat penting. Ini akan bermanfaat untuk menguji kemampuan siswa
yang telah diberikan beberapa materi dalam pelaksanaan pembelajaran.
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Tindak lanjut dari hal ini adalah remedial pembelajaran. Jika hal tersebut
tidak dilakukan, maka siswa akan mengalami kesulitan menangkap pesan
yang disampaikan guru dalam belajar. Hal lain ada guru mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam selalu memberikan tugas kepada siswa untuk
dikerjakan di rumah atau di kelas.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat
dipahami bahwa, untuk mengakhiri pembelajaran guru harus
melakukan pos tes. Pos tes bertujuan untuk mengetahui kompetensi
dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik serta
kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya setelah
pembelajaran selesai. Sehubungan dengan kompetensi dan tujuan
yang belum dikuasai ini, apabila sebagian besar belum menguasainya
maka perlu dilakukan pembelajaran kembali.
Maksud yang ingin dicapai oleh guru tentang tingkat
kemampuan siswa dalam belajar dapat diketahui melalui pos tes yang
diberikan, itu artinya untuk mengetahui keberhasilan guru selama
pembelajaran dapat dijelaskan atau dinilai melalui pos tes.
c. Bertambahnya Pengetahuan Agama Islam bagi Siswa;
Bidang studi Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu
bidang studi yang wajib diajarkan diseluruh tingkatan sekolah,
karena dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya
belajar bagaimana tata cara ibadah akan tetapi dalam pembelajaran
Agama Islam juga mengajarkan tingkah laku (akhlak) yang baik
sesuai dengan tuntunan Islam.
Motovasi belajar merupakan salah satu elemen penting dalam
membantu siswa menyenangi bidang studi yang sedang dipelajarinya.
Tentu saja guru tidak ingin tujuan dari pembelajaran tidak tercapai
dikarenakan rendahnya motivasi belajar siswa terhadap bidang studi
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Pendidikan Agama Islam. Hasil wawancara penulis dengan Ibu PS
guru Agama Islam yang mengungkapkan:
“Pengetahuan agama siswa bertambah sejak siswa belajar
Pendidikan Agama Islam ditambah dengan pembelajaran yang
dikemas dengan pengunaan media yang relevan seperti media
audio visual ini, karena disamping siswa belajar Agama Islam di
sekolah mereka juga dibantu di Madrasah dan mengaji di waktu
maghrib dan isya. Mereka mendapat motivasi yang kuat dari
orang tua mereka dalam menimba ilmu agama. Dan hal ini
secara tidak langsung membantu tugas guru dalam memberikan
ilmu pengetahuan kepada anak didik.” (Wawancara, 12 Maret
2020)
Hasil observasi penulis di kelas IX melihat bahwa siswa terlihat
antusias dalam belajar Pendidikan Agama Islam khususnya pada
pembelajaran menggunakan media audio visual yang telah disiapkan
guru. Keaktifan itu terlihat pada sebagian siswa, kemudian guru
berusaha melibatkan siswa yang kurang aktif dengan bertanya
kepada siswa yang pasif tentang materi yang telah dibahas, dan
terlihat suasana pembelajaran berjalan aktif sehingga siswa berminat
dan memperhatikan guru dalam belajar. (Observasi, 13 Maret 2020)
Siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru
yang mengajar di sekolah, akan tetapi mereka juga membutuhkan
perhatian dan dukungan dari orang tua. Jika gurunya telah
mengajarkan materi PAI di sekolah, maka orang tua harus
memperhatikan anak dan mencoba meningkatkan motivasi anak
sewaktu berada di rumah. Seharusnya tanggung jawab pendidikan
anak tidak hanya terletak pada guru di sekolah, akan tetapi perlu
kiranya komunikasi efektif anatara orang tua dan pihak sekolah
terhadap perkembangan pendidikan anak.
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Berikut wawancara penulis dengan salah satu siswa kelas IX
bernama MN yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar
Pendidikan Agama Islam:
“Saya merasa bersemangat belajar Agama Islam, apalagi jika
guru menggunakan media yang bermacam-macam di sekolah.
Pada waktu guru menjelaskan materi kemudian memberikan
kesempatan pada siswa untuk mencoba menjawab dan
menjelaskan di depan kelas yang diperhatiakn oleh seluruh
siswa, saya merasa tertarik untuk mencoba lebih giat lagi
menggali ilmu agama Islam,”(Wawancara, 13 Maret 2020)
Kemudian penulis mewawancarai SF, siswa yang berminat
tinggi dalam belajar Agama mengungkapkan:
“Saya sangat senang belajar Agama Islam, karena disamping
saya belajar Agama Islam di Sekolah di rumah saya juga
belajar, bahkan materi pelajaran Agama Islam di Sekolah
merupakan ulangan dari materi pelajaran saya di rumah. Hal
ini yang membuat saya merasa mempunyai minat yang tinggi ,
karena apabila guru mengajukan pertanyaan mengenai materi
pelajaran selalu bisa saya jawab dengan benar.”(Wawancara, 14
Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat
dipahami bahwa, pelaksanaan pembelajaran mencakup berbagai
langkah yang perlu ditempuh oleh guru sebagai fasilitator dalam
membantu siswa dan meningkatkan motivasi belajar belajar terutama
dalam Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat dilakukan oleh guru
Pendidikan Agama Islam melalui berbagai metode, strategi dan
pendekatan dalam pembelajaran tentunya penggunaan media yang
bervariasi.
d. Peningkatan motivasi siswa dalam Pendidikan Agama Islam.
Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar di kelas, tentu
guru tidak bisa melepaskan dari motivasi belajar siswa terhadap
pelajaran. Karena dengan motivasi belajar yang tinggi, dapat
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membuat siswa bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan itu
nantinya tentu dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Hasil
wawancara

penulis

dengan

Ibu

PS

ghuru

Agama

Islam

mengungkapkan:
“Tingginya motivasi belajar siswa dalam bidang Pendidikan
Agama Islam menyebabkan mereka bisa lebih cepat dalam
memahami materi pelajaran yang diberikan. Hal ini timbul
karena penggunaan media yang relevan seperti media audio
visual ini, ditambah dengan perhatian orang tua dalam
pendidikan khususnya di bidang Pendidikan Agama
Islam,”(Wawancara, 20 Maret 2020)
Hasil observasi penulis dengan siswa kelas IX yaitu, AR dan
WR menemukan bahwa siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi
dalam belajar Pendidikan Agama Islam dilatar belakangi motvasi
yang tinggi dari sendiri serta orang tua pada anak untuk belajar ilmu
Agama Islam ditambah dengan pembelajaran yang dikemas
semenarik

mungkin

seperti

pemgunaan

media

audio

visual

ini.(Observasi, 14 Maret 2020)
Kemudian hal ini ditambah dengan wawancara penulis dengan
Bapak AB orang tua AR, salah satu orang tua siswa yang mempunyai
motivasi

belajar

yang

tinggi

dalam

bidang

Agama

Islam

mengungkapakan:
“Saya memang selalu memperhatikan perkembangan belajar
anak baik itu di Sekolah, atau ketiak berada di rumah,
khususnya dibidang Pendidikan Agama Islam. Saya selalu
menjaga komunikasi efektif dengan guru anak saya, hal ini saya
lakukan untuk mencari jalan yang terbaik jika terdapat
masalah belajar pada anak saya. Hal ini saya lakukan karena,
Ilmu Agama merupakan Ilmu yang wajib diajarkan pada anakanak kita, dan mempunyai manfaat dari dunia sampai akhirat,
tidak hanya pada anak tetapi sampai pada orang tuanya. Pada
beberapa kesempatan anak saya bercerita sangat senang dan
bersemangat jika di sekolah guru PAI nya mengajar
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menggunakan macam-macam bentuk media pembelajaran
jelasnya pada saya”(Wawancara, 28 Maret 2020)
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan sekolah
khususnya pada kelas IX ada sebagian siswa yang memiliki motivasi
dan minat belajar yang tinggi dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
Hal ini dikarenakan guru menggunakan media pembelajaran yang
relavan dengan materi, ditambah dengan motivasi yang tinggi dari
orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Mereka berkonsentrasi
dalam belajar, dengan adanya motivasi dan minat belajar yang tinggi
dari siswa membuat tujuan dari pembelajaran akan dapat tercapai
secara optimal.
3. Kendala yang dihadapi pada penerapan media audio visual dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Keseluruhan

dalam

proses

pendidikan, kegiatan

belajar

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa
berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung
pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh anak didik. Salah
satu kegiatan penunjang belajar adalah motivasi dari dalam diri siswa
itu terhadap materi pelajaran yang sedang diajarkan. Meskipun telah
dilakukan upaya dalam peningkatan motivasi belajar siswa di
sekolah, terdapat beberapa kendala yag dihadapi diantaranya:
a. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah;
Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana sangat
dibutuhkan, karena sarana dan prasarana merupakan penunjang
dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Tanpa adanya
sarana dan prasarana yang lengkap dan baik tentu dalam
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pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak dapat terlaksana dan
mendapat hasil yang memuaskan.
Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu PS yang
mengungkapkan:
“Pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini sudah terlaksana
dengan baik, akan tetapi masih ada kendala dalam
pembelajaran Pendidikan Agama Islam seperti sarana dan
prasarana yang belum mendukung dalam kegiatan belajar
mengajar seperti keterbatasan Laptop serta OHP, Projektor dan
lainnya, ditambah lagi terkadang persoalan lampu mati
mendadak jika saat dibutuhkan. Pengunaan laptop dan
projektor yang bergantian dengan kelas lain, tidak adanya buku
penunjang bagi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama
Islam karena belum memamdai di perpustakaan. Dengan
kurangnya sarana dan prasarana tersebut membuat siswa
kurang mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar karena
mereka jemu dengan materi tanpa diselingi dengan media yang
relevan dan terkesan monoton. (Wawancara, 01 Aprili 2020)
Pengamatan penulis dilapangan menemukan bahwa salah satu
faktor penyebab kurangnya motivasi belajar siswa dalam mata
pelajaran

Pendidikan

Agama

Islam

dikarenakan

pada

saat

pelaksanaan pembelajaran Agama Islam guru tidak menggunakan
media pembelajaran, kebanyakan mengar menggunakan cara
tradisional dan media konvensional. Disamping alokasi waktu
terbatas dalam pelaksanaan praktek misalnya, kurangnya sarana dan
prasarana mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam. (Observasi, 16 Maret 2020)
Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak YS selaku
Kepala sekolah yang mengatakan:
“Kami pihak sekolah telah berusaha untuk mencukupi sarana
dan prasarana pendukung dari Kegiatan Belajar Mengajar
melalaui pengajuan proposal yang ditujukan kepada pihak
Kabupaten, tapi sampai saat ini belum mendapat kepastian yang
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jelas, untuk alat elektronik memang kami akui masih sangat
minim ada Cuma beberapa, itupun dipaki dengan cara
bergantian.
Mudah-mudahan
pemerintah
lebih
bisa
memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi ini. (Wawancara, 06 April 2020)
Senada dalam hal ini Ibu PS mengatakan melalui hasil
wawancara di waktu istirahat, beliau mengatakan:
“Kami para guru terkadang merasa kesulitan dalam meberikan
pelajaran kepada siswa dengan menggunakan media yang
berbasis IT, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan
prasarana sekolah, siswa yang seharusnya sudah merasakn
pemerataan kemajuan teknologi di sekolah terutama tuntutan
pada era industri ini, era rovolusi indistri 4.0 saat sekarng ini.
(Wawancara, 11 April 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat
disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini
masih sangat minim, hal ini merupakan salah satu faktor penyebab
rendahnya motivasi belajar siswa terutama dalam mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam. Tanpa adanya sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai tentunya hasil yang diharapkan dalam
pelaksanaan pembelajaran tidak akan didapat secara optimal.
b. Sikap enggan dari guru menggunakan media;
Keengganan

guru

menggunakan

media

bisa

disebabkan

ketidaktahuan guru tentang media tersebut atau rasa untuk tidak ingin
mengorbankan waktu mempelajari media yang ada dan mempersiapkan
media pembelajaran itu untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Wawancara dengan Ibu PS, guru PAI, yang mengatakan:
“Dengan kondisi media yang masih terbatas, maka saya selaku guru
pada mata pelajaran PAI menjadi enggan untuk melaksanakan
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praktikum. Di samping memang ada sebagian media yang saya tidak
mengetahui penggunaannya seperti menggunakan aplikasi komputer
yang sangat ribet dan rumit. (Wawancara, 18 April 2020)

Observasi terhadap kegiatan mengajar guru pada mata
pelajaran PAI di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimana guru terkadang ingin
menggunakan media infocus, akan tetapi media nya lagi digunakan
oleh kelas lain, hal ini terkadang membuat enggan sebagian guru
untuk menggunakan media yang relevan. Di samping itu, peralatan
lainnya yang sudah lama tidak bisa digunakan lagi karena sudah
banyak

yang

tidak

bisa

difungsikan

sebagaimana

mestinya.

(Observasi, 14 Maret 2020)
Keenggan guru menggunakn variasi media berbasis IT
membuat pembelajaran di kelas menjadikan kurang kondusif. Ada
sejumlah siswa yang tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran pada mata pelajaran PAI dengan materi yang relevan
menggunakan media berbasis IT.
Wawancara dengan KS, seorang siswa kelas IX di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi yang mengatakan:
“Guru terkadang jarang menggunakan media pembelajaran
dalam pembelajaran mata pelajaran PAI apad beberapa materi
yang seharusnya kami butuh pengayaan. Guru hanya
menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan metode
mengajar yang tidak mengarahkan kepada kegiatan yang

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

87
menyenangkan saat mengajar di kelas.” (Wawancara, 16 Maret
2020)
Sedangkan

wawancara

dengan

ND,

seorang

siswi

lain

mengatakan:
“Memang beberapa guru terkadang sangat jarang melakukan
kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang
berbasis IT, semuanya hampir sama dengan alasan keterbatasan
sarana, memang kami akui hal demikian, tapi tidak membuat
kami merasa kecil hati, justru menjadikan kami harus tetap
semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sehingga ada
sebahagian siswa menjadi kurang bersemangat belajar di kelas,
karena guru hanya menggunakan metode yang sama pada saat
mengajar di kelas.” (Wawancara, 16 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat
dipahami bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam proses pembelajaran
khususnya di mata pelajaran PAI, media pengajaran tidak selalu ada
digunakan oleh guru yang bersangkutan, sehingga guru tidak bisa
mempraktekkannya. Seharusnya siswa dapat menerima pelajaran
yang baik, jika guru yang mengajar menggunakan media yang
lengkap, sehingga pelajaran yang diterima siswa dapat diserap
dengan mudah. Namun kondisi ini tidak dapat terwujud karena
keterbatasan media yang dimiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi saat ini.
c. Rendahnya Motivasi Belajar Siswa
Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas tidak terlepas
dengan motivasi siswa itu sendiri, karena dengan adanya motivasi yang
tinggi terhadap suatu pelajaran atau kegiatan, maka siswa itu akan
sungguh-sungguh

belajar.

Kesungguhan

ini

tentu

nantinya

mempengaruhi keberhasilannya dalam belajar.
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Wawancara dengan Ibu PS, guru mata pelajaran PAI di kelas
IX yang mengatakan:
“Hal lain yang membuat rendahnya motivasi siswa dalam belajar dan
mengikuti suatu kegiatan pembelajaran menyebabkan mereka
kesulitan untuk belajar, justru timbul dari siswa itu sendiri. Kesulitan
ini terbentuk karena kurangnya keinginan mereka untuk belajar dan
kurangnya keinginan mereka untuk mempelajari ilmu pengetahuan
Al-Qur’an Hadist yang seharusnya mereka pelajari”. (Wawancara,
20 April 2020)
Pengamatan penulis di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimana saat siswa
mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran PAI dimana ada
beberapa siswa yang kurangnya keinginan untuk belajar. Mereka
tidak konsentrasi dalam belajar dan terlihat kesulitan dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran PAI. (Observasi, 07 Maret 2020).
Berdasarkan hal demikian, dapat dipahami bahwa ada
beberapa faktor lain dalam kegiatan belajar mengajar, yang sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan belajar itu sendiri ialah, motivasi
dari dalam diri anak itu sendiri. Dengan kondisi ini tentu kesulitan
dalam menerima materi terjadi karena motivasi siswa sangat kurang
sekali.
d. Rendahnya Disiplin Siswa.
Temuan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi masih banyaknya siswa kurang menyadari akan
pentingnya disiplin bagi setiap siswa yang belajar. Mereka tidak bisa
memahami bahwa disiplin sangat dibutuhkan bagi seorang siswa dalam
belajar. Dengan kurangnya disiplin ini, artinya secara individu banyak
siswa yang tidak ingin berhasil dalam belajar, artinya pula banyak siswa
yang kurang berminat untuk belajar.
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Berdasarkan hasil pengamatan di kelas IX dimana siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran masih ada yang ribut dan tidak
memperhatikan penjelasan guru saat mengajar. Di samping itu, anak yang
ada anak yang memang agak sedikit malas dalam belajar, walaupun
dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. (Observasi, 11
Maret 2020)
Pengamatan pada mata pelajaran PAI di kelas IX Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimana
bentuk-bentuk kurang disiplin siswa di sekolah seperti tidak mengerjakan
tugas pada tepat waktu, ribut di dalam kelas padahal guru perintahkan
untuk diam, keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung,
mengganggu teman lain saat belajar, membawa HP saat belajar dan tidak
menjaga kebersihan kelas/sekolah. (Observasi, 14 Maret 2020)
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran PAI di kelas IX
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi:
“Walaupun kami para guru telah berupaya meningkatkan
motivasi belajar siswa dengan menggunakan variasi metode dan
media pembelajaran yang relevan, namun kenyataanya masih adanya
siswa kurang menyadari disiplin itu penting dan itu bisa dikatakan
motivasi siswa dalam belajar juga masih rendah”. (Wawancara, 20
April 2020)
Pengamatan penulis terhadap salah seorang siswa kelas IX di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi yang mengikuti pembelajaran PAI dimana tidak terlihat
berminat dan banyak minta izin keluar dan pada suatu waktu tidak sekolah
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karena tidak ingin belajar pada mata pelajaran PAI. (Observasi, 04 Maret
2020)
Pengamatan terhadap siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimana ada siswa malas
untuk bersekolah. Guru sudah menasehatinya namun masih juga tidak mau
sekolah sehingga dalam sebulan ada sampai 2 hari tidak masuk ke sekolah.
Kondisi ini membuat anak banyak yang ketinggalan dalam materi
pelajaran, dan sangat senang dengan sekolah libur saat sekarang ini
ditengah wabah pandemi COVID 19 ini, walaupun sudah diberi tugas
mandiri di rumah, namun tidak dikerjakan oleh beberapa siswa yang tidak
disiplin. (Observasi, 25 April 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami
bahwa, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin bisa
membuat guru sulit untuk menerapkan disiplin secara konsisten di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi. Kurangnya disiplin siswa mengindikasikan kurangnya motivasi
siswa untuk belajar dan kesungguhan meraih prestasi dalam belajarnya.
Siswa yang disiplin dapat dikatakan siswa itu memiliki motivasi untuk
berprestasi dan tidak ingin gagal karena kurang disiplin dalam belajar.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang secara
umum dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas IX di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi meliputi pembuatan : a. Perencanaan (Program
Tahunan

dan

Program

Semester),

b.

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran, c. Proses pembelajaran (Kegiatan Pendahuluan,
kegiatan Inti dan kegiatan Penutup), d. Metode, e. Media, dan f.
Evaluasi.
2. Efektivitas media audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi, yang menjadi indikator media audio visual
ini efektif diantaranya: a. Peningkatan penggunaan media; b.
Evaluasi Penggunaaan Media; c. Bertambahnya Pengetahuan Agama
Islam bagi Siswa; dan d. Peningkatan motivasi siswa dalam
Pendidikan Agama Islam.
3. Kendala yang dihadapi pada penerapan media audio visual dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantarnaya:
a. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah; b. Sikap enggan dari
guru menggunakan media; c. Rendahnya motivasi belajar siswa; dan
d. Rendahnya disiplin siswa.

B. Saran-saran
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Adapun saran-saran penulis setelah membuat kesimpulan adalah
sebagai berikut :
1. Kepada kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi untuk melakukan upaya
maksimal dalam menciptakan motivasi dan prestasi belajar siswa
melalui upaya memfungsikan variasi media pembelajaran.
2. Kepada guru di Menengah Pertama
(SMP) Negeri 26 Kabupaten
65
Merangin Provinsi Jambi untuk lebih banyak melakukan kerja sama
dengan kepala sekolah dan orangtua dalam peningkatan motivasi
belajar siswa dengan cara memperhitungkan penggunaan media
yang relevan dalam aktivitas belajar siswa.
3. Kepada siswa yang belum berprestasi dalam belajar untuk selalu giat
dalam belajar dengan memperhatikan metode belajar siswa yang
berhasil dalam belajar sebagai motivasi diri untuk masa depan.

C. Kata Penutup
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah
SWT. yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun masih
terdapat kesalahan dan kekurangan yang dikarenakan keterbatasan ilmu
dan kemampuan yang penulis miliki.
Untuk itu penulis sangat berlapang dada dan senang hati menerima
kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan isi skripsi
ini. Kemudian dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi membantu penyelesaian skripsi ini,
khususnya kepada dosen pembimbing.
Akhirnya penulis memohon kehadirat Allah SWT. Semoga
penulisan skripsi ini dapat bermanfat bagi pembaca, khususnya bagi
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penulis sendiri. Bila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan
skripsi ini, terlebih dahulu penulis mohon ma’af yang sebesar-besarnya.
Wassalam,
Penulis

Ana Anggelina
TP. 161410
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul skripsi :

Efektivitas Media Audio Visual dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

A. Pedoman Observasi
1. Pengalaman guru
2. Kondisi sekolah
3. Mengamati proses pembelajaran
4. Mengamati proses penggunaan media pembelajaran
5. Mengamati pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
6. Kerjasama antara sekolah dan orang tua
7. Mengamati tingkah laku siswa
8. Mengamati bentuk-bentuk peningkatan motivasi belajar siswa
9. Mengamati kondisi sarana dan prasarana fisik
B. Pedoman Dokumentasi
1. Sejarah/Historis berdirinya sekolah
2. Keadaan geografis sekolah
3. Struktur Organisasi sekolah
4. Keadaan siswa dan guru
5. Keadaan guru
6. Keadaan sarana dan prasarana
C. Pedoman Wawancara
1. Kepala Sekolah
a. Bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah?
b. Bagaimana kualifikasi akademik guru di sekolah?
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c. Apa saja kegiatan yang diberikan dalam meningkatan motivasi
belajar siswa di sekolah?
d. Apa saja instrumen yang digunakan dalam peningkatan motivasi
belajar di sekolah?
e. Apa saja penggunaan media pembelajaran di sekolah?
f. Bagaimana kerjasama guru di sekolah dan orang tua?
g. Apa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan
pembelajaran di sekolah?
2. Guru
a. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
siswa kelas IX di Sekolah?
b. Bagaimana efektivitas media audio visual dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di Sekolah?
c. Apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan media audio
visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Sekolah?
d. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah?
e. Bagaimana penggunaan media pembelajaran di sekolah?
f. Apa saja kegiatan peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah?
g. Bagaimana pengalaman guru dalam mengajar siswa?
h. Apa saja upaya guru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya
dalam peningkatan motivasi belajar?
i. Bagaiamana perhatian orang tua dan masyarakat terhadap
pendidikan di sekolah?
j. Bagaimana

hasil

yang

dicapai

dalam

penerapan

media

pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di sekolah?
k. Apa saja instrumen yang digunakan dalam peningkatan motivasi
belajar siswa di sekolah?
l. Pernahkah guru menggunakan media pembelajaran yang
bervariasi?
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