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Artinya: “....Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl: 125).
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ABSTRAK 

Misbahul Munir. 2021. Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 

2020/2021. 
 

Proses balajar mengajar yang dilakukan guru tidak lepas dari penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran yang sedang diajarkan, karena media dalam pembelajaran 

mempunyai peran perlu di perhatikan untuk memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu audio visua. Media 

pembelajaran audio visual pada proses belajar mengajar digunakan oleh para pendidik untuk 

memaksimalkan penyampaian materi pelajaran yang diberikan untuk siswa. Setiap pendidik 

mengembangkan media pembelajaran tersebut, sesuai dengan mata pelajaran yang 

diberikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait tentang Penerapan Media 

Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur 

Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana Perencanaan Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 2) 

Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 3) 

Bagaimana Evaluasi Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. 

Pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara semistruktur dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model 

interaktif Milles Huberman & Saldana dengan langkah pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) dalam perencanaan guru melakukan: a) guru kelas telah 

mempersiapkan apa saja yang menjadi bahan pada saat pembelajaran, yaitu dengan 

mempersiapkan rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP) b) materi atau bahan ajar c) 

media pembelajaran berupa Laptop d) menyiapkan sebuah video yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkannya e) menyiapkan bahan untuk melakukan sebuah evaluasi yang 

akan di gunakan pada akhir pembelajaran. 2) Dalam pelaksanaan, guru kelas menggunakan 

tiga proses diantaranya yaitu: a) memberikan pre test b) kemudian guru menjelaskan materi 

c) pembelajaran guru juga memberikan tugas terhadap peserta didik terkait materi yang baru 

saja dipelajarinya. 3) Dalam mengevaluasi, guru kelas mengevaluasi kegiatan yang sudah 

dilakukan untuk mengetahui hasil dari pembelajaran secara audio visual. 

Kata kunci: media pembelajaran, audio visual, hasil belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan hakikat dan 

martabat manusia. Bahkan kualitas kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan 

oleh faktor pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar 

untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) peserta 

didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

peserta didik. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan manusia, karena tujuan yang dicapai oleh pendidikan tersebut 

adalah untuk terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia 

individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengabdi diri kepada-Nya. 

Pendidikan diposisikan dan diperankan secara sentral dalam kehidupan 

masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari semua tingkah laku dan gerak-

gerik manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pendidikan.
1
 

Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.
2
 

 

                                                             
1
 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 89. 

2
 Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No 20 Tahun 2003 (Jakarta: PT 

Sinar Grafika, 2014), 3. 
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Sebagai salah satu bukti lain bahwa pendidikan merupakan masalah 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Allah SWT berfirman dalam 

surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

                      

                               
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah. yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (Q.S. Al-Alaq, 96: 1-5).
3
 

 

Suatu sistem pendidikan dikatakan berkualitas jika proses 

pembelajarannya berlangsung secara menarik dan menantang sehingga 

peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui belajar yang 

berkelanjutan. Proses pendidikan yang berkualitas akan membuahkan hasil 

pendidikan yang berkualitas pula dan dengan demikian akan makin 

meningkatkan kualitas bangsa.
4
 

Dunia pendidikan pasti tidak lepas dari proses belajar mengajar. Pada 

hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah interaksi antara guru dengan 

peserta didik. Jika interaksi baik, maka baik pulalah proses pembelajarannya. 

Banyak ditemui peserta didik datang ke kelas hanya sebatas masuk kelas 

tanpa adanya peran aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu, 

ini merupakan tugas guru kelas bagaimana menciptakan suatu pembelajaran 

yang efektif dimana peserta didik ikut berperan aktif dalam kegiatan 

                                                             
3
 Al-Qur‟an, 113: 1-5. 

4
 Radno Harsanto, Pengelolaan Kelas yang Dinamis (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 9. 
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pembelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menjalankan 

dua tugas utamanya dengan baik, yaitu dapat menyampaikan materi pelajaran 

dengan efektif serta mampu mengelola kelas dengan baik.
5
 

Untuk mencapai kualitas pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, 

maka seorang pendidik harus menguasai dan memahami bagaimana caranya 

menyampaikan isi atau substansi materi pendidikan, sehingga anak-anak 

bangsa yang sedang belajar tidak mengalami masa kejumudan, kebekuan 

bahkan stagnasi belajar.
6
 

Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol 

yakni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan media pengajaran 

sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi, sebagai salah 

satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
7
 

Madia tidak hanya memberikan pengalaman-pengalaman konkret 

tetapi juga membantu peserta didik mengintegrasikan pengalaman-

pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan media dapat 

memperlancar proses belajar peserta didik serta pemahaman dan retensinya. 

Di samping itu, media dapat menarik perhatian serta membangkitkan minat 

dan meningkatkan motivasi peserta didik. Dengan demikian, pemakaian 

media akan sangat mempengaruhi keefektifan sistem instruksional yang 

                                                             
5
 Salman Rusydie, Prinsip-prinsip Manajemen Kelas (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 60. 

6
 Rif‟an Humaidi, Media Pembelajaran: Konsep dan Implementasi (Jember: STAIN 

Jember Press, 2013), 7. 
7
 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran: Penggunaan dan Pembuatannya 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 1. 



4 
 

 
 

diberikan.  Salah satu media yang dapat mempengaruhi keefektifan belajar 

peserta didik yaitu media pembelajaran audio visual. 

Media audio-visual adalah media yang merupakan gabungan antara 

audio dan visual yang dibuat sendiri seperti gambar yang digabungkan 

dengan suara. Dalam penggunaanya, media pembelajaran audio visual dapat 

dikembangkan menjadi media pembelajaran audio visual dengan 

menggunakan slide show dan media pembelajaran audio visual dengan 

menggunakan film. Audio visual slide show ini mamakai softwere microsoft 

power point dalam bentuk slide presentasi ditambahkan dengan gambar yang 

menarik. Media power point adalah sebuah program aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan presentasi, dan merupakan salah satu program aplikasi yang 

ada di microsoft office. Program ini sudah terinstal di perangkat lunak 

masing-masing guru, sehingga akan mengurangi beban dan hambatan guru 

dalam pengembangan proses belajar mengajar. Guru bisa membuat suatu 

pembelajaran yang lebih menarik dari pada sekedar ceramah. Program 

PowerPoint ini memiliki fiture-fiture yang sederhana dan mudah dalam 

penggunaanya. Keuntungan lain dari software ini selain dapat memasukkan 

teks dan gambar, kita juga bisa memasukkan file suara dan file video untuk 

mendukung dalam proses presentasi.
8
 

Selain media pembelajaran slide show, dalam proses pembelajaran 

untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan islam (SKI) juga bisa menggunakan 

film. Media film adalah salah satu media menggunakan unsur suara dan juga 

                                                             
8
 Dedi Setyawan, Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, International Journal of Education, Culture, and Humanities, Vol. 1, 

No.2, Februari 2019, 8. 
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unsur gambar yang bisa dilihat. Sistem multimedia ini serba guna, mudah 

dalam penggunaanya, dan efektif untuk pembelajaran perorangan maupun. 

Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

media pembelajaran audio visual slide show dan film pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pengembangan media pembelajaran audio 

visual slide show dan film dapat dilihat dari pemahaman peserta didik 

terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
9
 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember 

adalah salah satu Madrasah Ibtidaiyah yang ada di wilayah Kasiyan Timur 

Puger Jember. Di Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam pembelajaran mata 

pelajaran SKI ini guru SKI sudah menggunakan media yakni audio visual 

kemudian di padukan dengan penjelasan oleh guru. Karena guru merasa 

bahwa pelajaran SKI ini kalau hanya menggunakan penjelasan maka peserta 

didik tidak memperhatikan pelajaran dan peserta didik juga cepat bosan, 

sehingga peserta didik menjadi kurang semangat dalam belajar. Maka dari itu, 

guru memilih media, yaitu media audio visual agar peserta didik bisa 

semangat untuk belajar, agar bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Mengingat mata pelajaran SKI ini sangat penting sekali bagi peserta didik 

untuk lebih jelas dan detil mengetahui sejarah-sejarah dan perkembangan 

Islam. Untuk itu guru menggunakan media audio visual untuk meningkatkan 

                                                             
9
 Dedi Setyawan, Pengembangan, 9. 
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hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember.
10

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran Audio 

Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi’in Kasiyan Timur Kecamatan Puger Jember Tahun Pelajaran 

2020/2021”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Perencanaan Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual 

pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual 

pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 

3. Bagaimana Evaluasi Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

                                                             
10

 Observasi, di MI Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember, 14 Juli 2021. 
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Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk Mendeskripsikan Perencanaan Penerapan Media Pembelajaran 

Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 

2. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Penerapan Media Pembelajaran 

Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 

3. Untuk Mendeskripsikan Evaluasi Penerapan Media Pembelajaran Audio 

Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengetahuan dan wawasan tentang Penerapan Media 
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Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan 

pengalaman dan pengetahuan tentang Penerapan Media Pembelajaran 

Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik. 

b. Bagi Instansi 

Bagi instansi, yaitu UIN KHAS Jember, diharapkan penelitian 

ini dapat menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember 

khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, sebagai bahan 

informasi dan ilmu pengetahuan tentang Penerapan Media 

Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik. 

c. Bagi Lembaga Madrasah Ibtidaiyah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 

sumbangsih pemikiran bagi Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember khususnya mengenai Penerapan Media 

Pembelajaran Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik. 
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E. Definisi Istilah 

1. Penerapan 

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, mempraktekkan suatu 

teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya. 

2. Media Pembelajaran Audio Visual 

Media pembelajaran audio-visual adalah seperangkat alat 

digunakan pada saat pembelajaran yang dapat memproyeksikan gambar 

bergerak dan bersuara. Panduan antara gambar dan suara membentuk 

karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam 

kategori media audio-visual, adalah televise, video-VCD, sound slide dan 

film. 

3. Hasil Belajar Peserta didik 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki 

oleh peserta didik setalah ia mmengalami proses belajarnya. Hasil belajar 

peserta didik biasanya diketahui melalui kegiatan evaluasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan data bukti yang akan menunjukkan tingkat 

kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penerapan media 

pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah sebuah proses kegiatan 



10 
 

 
 

pembelajaran di kelas IV yang dilaksanakan oleh guru kelas IV dengan 

menerapkan media audio visual berupa laptop, sond sistem,video, power 

point untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember.  

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan 

agar lebih berarti susunannya, maka perlu memberikan gambaran sistematik 

pembahasan, antara lain: 

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, abstrak, daftar isi, serta daftar tabel. 

BAB I, pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis 

yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

BAB II, kajian kepustakaan, pada bab ini akan dipaparkan penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan 

penelitian. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis yang terkait dengan 

Penerapan Media Audio Visual pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember. Bab ini berfungsi 

untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang 

diperoleh. 
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BAB III, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian. 

BAB IV, berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran 

objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahsan temuan. 

BAB V, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai 

acuan dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini akan 

dicantumkan kepustakaan dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui dimana letak 

perbedaan dan persamaan yang akan peneliti angkat dengan penelitian yang 

sudah ada sebelumnya, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan dan 

peniruan (plagiasi) penulisan karya ilmiah yang sama, dengan mendasarkan 

pada beberapa literatur yang berkaitan dengan “karakter peserta didik”. Oleh 

karena itu dibawah ini ada beberapa kajian skripsi yang ditulis oleh peneliti 

lain, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulton Arifillah, dengan Judul 

“Penerapan Media Pembelajaran Multimedia Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran IPA Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Serut 01, Desa Serut, Kecamatan Panti, 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2016/2017”.
11

 

Dalam skripsi tersebut berisikan tentang penerapan media 

pembelajaran multimedia pada mata pelajaran IPA dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik yaitu dengan cara guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan menggunakan slide PowerPoint. Dengan tayangan 

slide PowerPoint tersebut diharapkan peserta didik dapat mengikuti 

                                                             
11

 M. Sulton Arifillah, “Penerapan Media Pembelajaran Multimedia Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran IPA Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Serut 01, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 

2017), 5. 
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pembelajaran dengan kondusif dan menyenangkan serta peserta didik bisa 

lebih giat lagi dalam belajar.
12

 

Berdasarkan kajian terdahulu diatas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 

yaitu terletak pada variabel media pembelajaran dan sama-sama 

menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian field research, teknik 

pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta 

keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan lebih fokus mengkaji 

tentang penerapan media pembelajaran audio visual dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada pelajaran SKI sedangkan pada penelitian 

terdahulu lebih fokus pada penerapan media pembelajaran multimedia 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran IPA. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Reza Dwi Anggara, dengan judul 

“Penggunaan Media Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Jember Tahun 

Pelajaran 2016/2017”.
13

 

Dalam skripsi tersebut berisikan tentang penggunaan Aplikasi 

Microsoft Office PowerPoint dalam meningkatkan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam mendapat perhatian yang besar baik dari guru 

PAI sendiri maupun peserta didik-siswinya, sehingga pembelajaran 

                                                             
12

 Sulton, “Penerapan Media Pembelajaran”, 95. 
13

 M. Reza Dwi Anggara, “Penggunaan Media Berbasis Komputer dalam Meningkatkan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, 

Jember, 2017), 6. 
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Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Jember bisa lebih kondusif dan 

efisien.
14

  

Berdasarkan kajian terdahulu diatas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 

yaitu terletak pada variabel penggunaan media, sama-sama menggunakan 

metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan keabsahan data yang digunakan yaitu 

triangulasi sumber dak triangulasi teknik. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian ini akan lebih fokus mengkaji tentang penerapan media 

pembelajaran audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada pelajaran SKI sedangkan pada penelitian terdahulu lebih fokus pada 

penggunaan media berbasis komputer dalam meningkatkan pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat, dengan judul “Penggunaan 

Media Pembelajaran Melalui Musik Instrumental Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Peserta didik Kelas XI Di Madrasah Aliyah Bustanul 

Makmur Banyuwangi”.
15

 

Dalam skripsi tersebut berisikan tentang penggunaan media 

pembelajaran musik instrumental dapat meminimalisir kejenuhan dan rasa 

ketidaknyamanan khususnya pelanggaran-pelanggaran peserta didik. 

Proses pembelajaran juga terasa nyaman dan menyenangkan, peserta didik 

                                                             
14

 Reza, “Penggunaan Media”, 87. 
15

 Arif Hidayat, “Penggunaan Media Pembelajaran Melalui Musik Instrumental Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta didik Kelas XI Di Madrasah Aliyah Bustanul Makmur 

Banyuwangi”, (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 

6. 
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terlihat antusias dan tertarik dengan apa yang disampaikan dan diberikan 

oleh guru. Peserta didik juga bisa mengekpresikan dirinya tanpa merasa 

ada beban.
16

  

Berdasarkan kajian terdahulu diatas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 

yaitu terletak pada variabel penggunaan media pembelajaran dan sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian ini akan lebih fokus mengkaji tentang penerapan media 

pembelajaran audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada pelajaran SKI sedangkan pada penelitian terdahulu lebih fokus pada 

penggunaan media pembelajaran melalui musik instrumental untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Litia Ristianti, dengan judul “Penerapan 

Media Video Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta didik Pada Mata 

Pelajaran Ski Di Kelas VII MTs Paradigma Palembang”.
17

 

Dalam skripsi tersebut berisikan tentang Minat belajar peserta didik 

sebelum penerapan media video pada mata pelajaran SKI di kelas VII 

MTs Paradigma Palembang tergolong dalam kategori sedang. Hal ini 

terbukti dari 28 peserta didik yang dijadikan sebagai sampel dimana 

terdapat 6 peserta didik (21,43%) yang memiliki minat belajar dalam 

kategori tinggi, 16 peserta didik (57,14%) yang memiliki minat belajar 

                                                             
16

 Hidayat, “Penggunaan Media”, 89. 
17

 Litia Ristianti, “Penerapan Media Video Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta 

didik Pada Mata Pelajaran Ski Di Kelas VII MTs Paradigma Palembang”, (Skripsi, UIN Raden 

Fatah, 2019), 6. 
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dalam kategori sedang, dan 6 peserta didik (21,43%) yang memiliki minat 

belajar dalam kategori rendah.
18

 

Berdasarkan kajian terdahulu diatas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 

yaitu terletak pada variabel penerapan media, pada pelajaran SKI dan 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian ini akan lebih fokus mengkaji tentang penerapan media 

pembelajaran audio visual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

sedangkan pada penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan media 

video dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan 

Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 

M. Sulton 

Arifillah 

Penerapan Media 

Pembelajaran 

Multimedia Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi Belajar 

Peserta didik Pada 

Mata Pelajaran IPA 

Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Serut 01, 

Desa Serut, 

Kecamatan Panti, 

Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 

2016/2017 

terletak pada variabel 

media pembelajaran 

dan sama-sama 

menggunakan metode 

kualitatif, jenis 

penelitian field 

research, teknik 

pengumpulan datanya 

yaitu observasi, 

wawancara, 

dokumentasi, serta 

keabsahan data yang 

digunakan yaitu 

triangulasi sumber dan 

teknik. 

penelitian ini akan 

lebih fokus 

mengkaji tentang 

penerapan media 

pembelajaran audio 

visual dalam 

meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

pada pelajaran SKI 

sedangkan pada 

penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

penerapan media 

pembelajaran 

multimedia untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

peserta didik pada 

pelajaran IPA. 
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 Ristianti, “Penerapan Media”, 111. 



17 
 

 
 

M. Reza 

Dwi 

Anggara 

Penggunaan Media 

Berbasis Komputer 

Dalam 

Meningkatkan 

Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam Di SMP 

Negeri 1 Jember 

Tahun Pelajaran 

2016/2017” 

terletak pada variabel 

penggunaan media, 

sama-sama 

menggunakan metode 

kualitatif, teknik 

pengumpulan datanya 

menggunakan 

observasi, wawancara, 

dokumentasi dan 

keabsahan data yang 

digunakan yaitu 

triangulasi sumber dak 

triangulasi teknik 

penelitian ini akan 

lebih fokus 

mengkaji tentang 

penerapan media 

pembelajaran audio 

visual dalam 

meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

pada pelajaran SKI 

sedangkan pada 

penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

penggunaan media 

berbasis komputer 

dalam meningkatkan 

pembelajaran 

pendidikan agama 

Islam 

Arif 

Hidayat 

Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Melalui Musik 

Instrumental Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi Belajar 

Peserta didik Kelas 

XI Di Madrasah 

Aliyah Bustanul 

Makmur 

Banyuwangi 

terletak pada variabel 

penggunaan media 

pembelajaran dan 

sama-sama 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

penelitian ini akan 

lebih fokus 

mengkaji tentang 

penerapan media 

pembelajaran audio 

visual dalam 

meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

pada pelajaran SKI 

sedangkan pada 

penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

penggunaan media 

pembelajaran 

melalui musik 

instrumental untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

peserta didik 

Litia 

Ristianti 

Penerapan Media 

Video Dalam 

Meningkatkan 

Minat Belajar 

Peserta didik Pada 

Mata Pelajaran Ski 

Di Kelas Vii Mts 

Paradigma 

Palembang 

terletak pada variabel 

penerapan media, 

pada pelajaran SKI 

dan sama-sama 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

penelitian ini akan 

lebih fokus 

mengkaji tentang 

penerapan media 

pembelajaran audio 

visual dalam 

meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

sedangkan pada 
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penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

penerapan media 

video dalam 

meningkatkan minat 

belajar peserta didik. 

 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Pembelajaran 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika suatu pembelajaran 

tersebut telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, 

perencanaan pembelajaran berkaitan dengan penentuan apa yang 

dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat 

perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan ke mana harus 

pergi dan mengidentifikasikan persyaratan yang diperlukan dengan 

cara yang paling efektif dan efisien.
19

 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. 

Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan 

penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan 
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 Harjanto, Perencanaan Pengajaran (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2011), 2. 
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program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan 

penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.
20

 

Selanjutnya salah satu yang harus perhatikan oleh guru kelas 

yaitu terkait dengan perencanaan pembelajaran yaitu menyiapkan 

beberapa hal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 BAB IV Pasal 20, Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan 

proses pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya terdapat 5 

komponen pokok, antara lain: 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sistem pembelajaran. Kalau diibaratkan, tujuan sama dengan 

komponen jantung tubuh manusia. adakah manusia yang hidup 

tanpa jantung? Tidak bukan? Ya, jantung adalah komponen utama 

dalam tubuh manusia. Manusia masih bisa hidup tanpa tangan, 

mata, kaki, tetapi tidak akan hidup tanpa jantung. Oleh karena itu, 

tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama.
21

  

2) Isi atau Materi 

Isi atau materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam 

sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran 

merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi 

proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. 
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 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 15. 
21

 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 
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Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran 

adalah penguasaan materi pelajaran. Dalam kondisi semacam ini 

maka para pengembang media pembelajaran termasuk guru perlu 

menguasai materi pelajaran secara optimal. Pengembangan media 

termasuk guru perlu memahami secara detail isi materi pelajaran 

yang harus dikuasai. Materi pelajaran tersebut biasanya 

tergambarkan dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses 

pembelajaran adalah menyampaikan materi dalam buku.  Namun 

demikian, dalam setting pembelajaran yang berorientasi pada 

pencapaian  tujuan atau kompetensi, tugas dan tanggung jawab 

guru bukanlah sebagai sumber belajar.
22

 Dengan demikian materi 

pelajaran sebenarnya dapat diambil dari berbagai sumber. 

3) Strategi atau Metode Pengajaran 

Strategi atau metode adalah komponen yang juga memiliki 

fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan 

sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagamanapun lengkap dan 

jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui 

strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan 

memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode 

dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
23
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 Sanjaya, “Media Komunikasi”, 19. 
23

 Sanjaya, “Media Komunikasi”, 20. 
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4) Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan sumber, walaupun fungsinya sebagai alat bantu 

akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam 

kemajuan teknologi seperti sekarang ini memungkinkan peserta 

didik dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan 

memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan 

tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi 

peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan 

berbagai sumber itu diharapkan kualitas pembelajaran akan 

semakin meningkat.
24

 

5) Evaluasi 

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem 

proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat 

keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran, akan tetapi 

juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya 

dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat 

melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 

pembelajaran.
25

 

Selain 5 komponen diatas, dalam suatu pembelajaran guru harus 

mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam 

merencanakan program. Hidayat dalam bukunya Abdul Majid 

mengemukakan bahwa perangkat yang harus dipersiapkan dalam 
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perencanaan pembelajaran terdiri dari: memahami kurikulum, 

menguasai bahan ajar, menyusun program pengajaran, melaksanakan 

program pengajaran serta menilai program pengajaran dan hasil proses 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
26

 

Jadi, perencanaan dalam suatu pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan program 

pembelajaran yang dimaksud adalah rumusan-rumusan tentang apa 

yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, sebelum proses pembelajaran dilakukan. 

Gagne & Brigs juga mengembangkan perencanaan 

pembelajaran sebagaimana terdapat pada gambar:  

Bagan 2.1. Tahapan Perencanaan Pembelajaran
27
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Tahap awal dalam perencanaan pembelajaran dilakukan dengan 

merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dari tujuan yang ingin dicapai 

tersebut kemudian dilakukan analisis materi belajar yang akan 

disajikan dalam proses pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah 

mengelompokkan materi belajar dengan mendasarkan pada ketepatan 

waktu penyajian. Dari materi belajar tersebut kemudian dipilih metode 

dan media yang sesuai. Tahap berikutnya adalah melakukan sintesis 

terhadap berbagai komponen pembelajaran, hasil dari sintesis 

komponen pembelajaran tersebut kemudian dilakukan evaluasi. Hasil 

evaluasi kemudian dijadikan dasar dalam pemberian umpan balik. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran 

mencakup tiga hal, antara lain:
28

 

1) Pre Tes (Tes Awal) 

Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai 

dengan pre tes, hal ini dilakukan berguna untuk menjajaki proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Fungsi pre tes yaitu: 

a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena 

dengan pre tes pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal 

yang harus mereka jawab/ kerjakan. 
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b) Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik 

sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pre tes 

dengan post tes. 

c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki 

peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik 

dalam proses pembelajaran. 

d) Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran 

dimulai, tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan 

dan perhatian khusus. 

2) Proses (Pembentukan Kompetensi) 

Proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses 

pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar 

direalisasikan. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang 

dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan 

kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 

Proses pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik 

terlibat secara aktif, baik mental, fisik, dan sosialnya.
29

 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu dikembangkan 

pengalaman belajar yang kondusif untuk membentuk manusia yang 

berkualitas tinggi baik mental, moral maupun fisik. Hal ini berarti 

kalau tujuannya bersifat efektif psikomotorik, tidak cukup hanya 
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diajarkan modul atau sumber yang mengandung nilai kognitif. 

Namun penghayatan yang disertai pengalaman nilai-nilai kognitif, 

afektif yang dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Metode 

dan strategi belajar mengajar yang kondusif untuk hal tersebut 

perlu dikembangkan dengan harapan setiap peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga akan dapat 

lebih cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat apabila mereka 

telah menyelesaikan suatu program pendidikan.
30

 

3) Post Tes 

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan 

post tes, sama halnya dengan pre tes. Post tes juga memiliki banyak 

kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. 

Fungsi post tes yaitu: 

a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi tang telah ditentukan, baik secara individu maupun 

kelompok. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan 

antara hasil pre tes dengan post tes, 

b) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat 

dikuasai oleh peserta didik. Apabila sebagian besar belum 

menguasainya maka perlu diadakan pembelajaran kembali 

(remidial teaching). 
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c) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan 

remidial dan peserta didik yang mengikuti pengayaan serta 

untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam mengerjakan modul. 

d) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap 

komponen-komponen modul dan proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan baik terhadap perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi.
31

 

Adapun komponen-komponen yang termasuk pada pelaksanaan 

pembelajaran antara lain: 

1) Materi Pembelajaran 

Materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu 

yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik 

sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan 

tertentu.
32

 

Besar kecilnya materi yang disampaikan atau ruang lingkup 

materi sangat bergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis 

materi yang dipelajari. Umumnya ruang lingkup materi sudah 

tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran.
33
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2) Media Pembelajaran 

Zainal Aqib memberikan pengertian yang lebih simpel dan 

lebih fleksibel tentang media dan media pembelajaran, ia 

menjelaskan bahwa media itu merupakan perantara atau 

pengantar. Sedangkan media pembelajaran itu adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk 

menyalurkan sebuah pesan dan merangsang terjadinya proses 

belajar pada si pembelajar (peserta didik).
34

 

Sedangkan Azhar Aryad dalam bukunya menyatakan 

media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang dapat 

membantu peserta didik dan pendidik untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik tentang materi atau bahan ajar.
35

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan 

untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut 

kemudian dicoba untuk membuat suatu keputusan.
36

 

Moh. Sahlan menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah 

proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi (angka, 

deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat 
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keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik berdasar pada 

standar yang ditetapkan.
37

 

Evaluasi juga merupakan bagian integral dari suatu proses 

pembelajaran. Penerapan media pembelajaran pun juga perlu di 

evaluasi agar diketahui efektifitas dan efisiensi media yang diterapkan. 

Sebab, keefektifan pelaksanaan proses pembelajaran diukur dari dua 

aspek, yaitu: 

1) Bukti-bukti emptiris mengenai hasil belajar peserta didik yang 

dihasilkan oleh sistem pembelajaran. 

2) Bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi 

(sumbangan) media atau media program terhadap keberhasilan 

dan keefektifan proses pembelajaran. 

Apabila media dirancang sebagai bagian integral dari proses 

pembelajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran itu 

sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan.
38

 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi adalah suatu 

proses untuk mengumpulkan informasi yang berkesinambungan untuk 

dipertimbangkan dalam mengambil keputusan kegiatan belajar 

mengajar. 
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Dalam mengevaluasi, terdapat beberapa jenis tes diantaranya 

yaitu: 

1) Tes tertulis 

Tes tertulis sering juga disebut dengan paper and pencil test 

adalah tes yang dimana soal dan jawaban yang diberikan dalam 

bentuk tulisan, tetapi dalam menjawab tidak selalu merespon 

dalam bentuk tulisan, dapat juga berbentuk yang lain, misalnya 

memberi tanda, mewarnai, mengarsir, menggambar. Secara umum 

tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu tes uraian 

dan tes objektif.  

2) Tes Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja merupakan teknik penilaian berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam 

melakukan sesuatu. Untuk menilai hasil belajar yang 

menggambarkan proses, kegiatan, tingkah laku, interaksi peserta 

didik, atau unjuk kerja diperlukan pengamatan terhadap peserta 

didik pada saat melakukan kegiatan tersebut. penilaian ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut 

peserta didik melakukan tugas tertentu misalnya, penyajian lisan. 

Keterampilan berbicara, berpidato, berdiskusi, pemecahan 

masalah dalam kelompok, partisipasi dalam diskusi, menari, 

praktek sholat, menggunakan peralatan laboratorium dan 

melakukan praktek di laboratorium, mengoperasikan suatu alat, 
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praktek olah raga, bermain peran, memainkan alat musik, 

bernyanyi, membaca puisi/deklamasi lainnya. 

3) Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam berkomunikasi (coomunication skill). Tes lisan juga dapat 

digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individu 

maupun kelompok. Tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu 

tes soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Tingkat 

berfikir untuk pertanyaan lisan dikelas cenderung rendah, seperti 

pengetahuan dan pemahaman.
39

 

2. Konsep Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa 

Arab, media adalah perantara ( َوَسا ئِل ) atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan.
40

  

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/informasi. Sedangkan Asosiasi Pendidikan 

Nasional (National Education Assocation/NEA) memiliki pengertian 
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yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio visual serta peralatannya.
41

  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpilkan bahwa media 

adalah alat atau wadah yang digunakan seseorang dalam memudahkan 

dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan dari pemberi 

informasi kepada penerimanya. 

Penggunaan media dalam pembelajaran sering digunakan oleh 

guru pada proses belajar mengajar. Media dalam pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terecana sehingga dapat 

melakukan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
42

 Rossi 

dan Breidle dalam bukunya Wina Sanjaya mengemukakan bahwa 

media pembelajaran adalah seluruh alat atau bahan yang dapat dipakai 

untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah 

dan sebagainya.
43

 Pengertian lain tentang media pembelajaran adalah 

suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran 

dan perasaan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar.
44

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

suatu perangkat atau alat yang digunakan oleh guru untuk 
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mempermudah dalam menyampaikan materi pada proses 

pembalajaran guna merangsang perhatian, minat, fikiran dan perasaan 

peserta didik dalam kegiatan belajar agar tercipta suasana yang 

kondusif serta tujuan belajar dapat tercapai. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat 

penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua 

aspek ini saling berkaitan. Meskipun demikian, dapat dikatakan 

bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik dalam bukunya Azhar Arsyad juga mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaru-pengaruh psikologis terhadap peserta 

didik. Selain membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, media 

pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan 

pemahaman, menyajikan dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
45
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Sebagaimana dijelaskan dibawah ini bahwa betapa pentingnya 

media pembelajaran karena: 

ا ئِِق ِذ وج َتججلجُب الُسُرْوُر لِلتجالج ِميْ  ا ِعُد عجلجى ت جْثِبْيِت ْاحلجقج ا ُتسج ا ِطِهْم .... اِن جهج َتجْدج ِد نجشج
ا َتجْيجي اْلدج رجاسِ  ا نج اْلتجالج ِمْيِذ .... اِن جهج  ِفْ ِاْذهج

Artinya : media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa 

senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui 

semangat mereka...membantu memantapkan pengetahuan 

pada benak para peserta didik serta menghidupkan 

pelajaran.
46

 

 

Sedangkan Wina Sanjaya menguraikan penggunaan media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk 

memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima 

pesan. 

2) Fungsi motivasi. Dengan menggunakan media pembelajaran 

diharapkan peserta didik akan lebih termotivasi dalam belajar. 

Dengan demikian pengembangan media pembelajaran tidak 

hanya mengandung unsur artistik saja akan tetapi juga 

memudahkan peserta didik mempelajari materi pelajaran 

sehingga dapat lebih meningkatkan gairah peserta didik untuk 

belajar. 

3) Fungsi kebermaknaan. Melalui penggunaan media, pembelajaran 

dapat bermakna yakni pembelajaran bukan hanya dapat 

meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta 

sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi 
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dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. 

Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan 

keterampilan.
47

 

4) Fungsi penyamaan persepsi.  Walaupun pembelajaran di setting 

secara klasikal, namun pada kenyataannya proses belajar terjadi 

secara individual. Maksudnya yaitu setiap peserta didik akan 

menginterpretasi materi pelajaran secara berbeda. Melalui 

pemanfaatan media pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan 

persepsi setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik 

memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang 

disuguhkan. 

5) Fungsi individualitas. Peserta didik datang dari latar belakang 

yang berbeda baik dilihat dari status sosial ekonomi maupun dari 

latar belakang pengalaman, sehingga memungkinkan gaya dan 

kemampuan belajarnya pun tidak sama. Demikian juga halnya 

mengenai bakat dan minat peserta didik tidak mungkin sama, 

walaupun secara fisik sama. Pemanfaatan media pembelajaran 

berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda.
48

 

 

 

                                                             
47

 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 

74. 
48

 Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, 75. 



35 
 

 
 

Sementara itu, manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut:
49

 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan 

lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang 

dan waktu;
50

 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan 

langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, 

slide, realita, film, radio, atau model. 

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh 

indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, 

atau gambar. 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman 

video, film, foto, slide di samping secara verbal. 
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d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah 

dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, 

atau simulasi komputer. 

e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, fil, dan video. 

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau 

proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti 

proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan 

dengan teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, 

video, slide, atau simulasi komputer.
51

 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan 

mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui 

karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang.
52

 

Ada dua alasan, mengapa media pendidikan dapat berkenaan 

dengan manfaat media pendidikan dalam proses belajar peserta didik 

antara lain: 

1) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para peserta didik, dan memungkinkan peserta 

didik menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 
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2) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

3) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

4) Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar.
53

 

c. Prinsip-prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media pada komunikasi pembelajaran. Prinsip-prinsip 

tersebut diuraikan di bawah ini.
54

 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta 

didik belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut 

kebutuhan peserta didik, bukan dipandang dari sudut kepentingan 

guru.  

2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran.  
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4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan 

kondisi peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

mendengar yang kurang baik, akan sulit memahami pelajaran 

manakala digunakan media yang bersifat auditif. Demikian pula 

sebaliknya, peserta didik yang memiliki kemampuan penglihatan 

yang kurang, akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang 

disajikan melalui media visual. 

5) Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi. Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum 

tentu efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga 

media yang sangat murah belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap 

media yang dirancang guru perlu memperhatikan efektivitas 

penggunaannya. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru 

dalam mengoperasikannya. Sering media yang kompleks 

terutama media-media mutakhir seperti media komputer, LCD, 

dan elektronik lainnya memerlukan kemampuan khusus dalam 

mengoperasikannya.
55

 

d. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Meskipun beragam jenis dan format media sudah 

dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran, namun pada 
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dasarnya semua media tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat 

jenis, yaitu:
 56

 

1) Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengendalikan indera penglihatan peserta didik. Dengan media 

ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat 

bergantung pada kemampuan penglihatannya. Beberapa media 

visual anata lain: buku, jurnal, peta, gambar, poster, dan globe. 

2) Media audio, adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran 

peserta didik. Pengalaman belajar yang akan didapatkan adalah 

dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Pesan 

dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal 

seperti bahasa lisan, kata-kata, dan lain-lain. Sedangkan pesan 

non verbal adalah dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, dan lain-

lain. Contoh media audio yaitu tape recorder, radio, dan CD 

player. 

3) Media audio-visual adalah jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan 

informasi yang dapat disalurkan dapat berupa pesan verbal dan 

non verbal yang mengandalkan pendengaran dan penglihatan. 

Contoh media audio-visual adalah film, program tv, dan lain-lain. 
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4) Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media 

dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera 

penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, 

visual gerak dan audio serta media interaktif berbasis komputer 

dan teknoligi komunikasi dan informasi. Contoh: multimedia 

adalah presentasi PowerPoint. 

3. Konsep Media Audio-Visual 

a. Pengertian Audio-Visual 

Audio visual berasal dari kata audible dan visible, audible yang 

artinya dapat didengar, visible artinya dapat dilihat.
57

 Dalam Kamus 

Besar Ilmu Pengetahuan, audio adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan suara atau bunyi.
58

 Audio berkaitan dengan indera 

pendengaran,pesan yang akan disampaikan dituangkan kedalam 

lambang-lambang auditif, baik verbal (kedalam kata-kata/ bahasa 

lisan) maupun non verbal. Visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

penglihatan; berfungsi sebagai penglihatan diterima melalui indera 

penglihatan; dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. 

Jadi Audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indra 
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mata dan indra pendengaran yakni yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar.
59

 

b. Fungsi Media Audio-Visual 

Media merupakan salah satu ide yang sangat tepat dalam 

menyiasati kejenuhan peserta didik karena pembelajaran dengan 

menggunakan media dirasa cukup efektif dan dapat menggairahkan 

semangat mereka dalam mengikuti jalannya proses belajar mengajar. 

Media audio visual mempunyai berbagai macam fungsi, seperti yang 

disebutkan Yusuf Hadi Miarso sebagai berikut:
60

 

1) Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak, 

sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. 

2) Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik. 

3) Media dapat melampaui batas ruang kelas. 

4) Media memungkinkan adanya interaksilangsung antara peserta 

didik dan lingkungannya 

5) Media menghasilkan keseragaman pengamatan 

6) Media membangkitkan keinginan dan minat baru 

7) Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar 

8) Media memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang 

konkret maupun abstrak 
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9) Media memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar 

mandiri, pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan 

sendiri 

10) Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun 

peserta didik. 

c. Jenis Media Audio-Visual 

Media pembelajaran audio visual terbagi atas tiga jenis yaitu 

film bersuara, televisi dan video:
61

 

1) Film Bersuara 

Di antara keuntungan yang dapat diperoleh dalam 

penggunaan film sebagai media pembelajaran adalah: 

a) Film dapat menggambarkan suatu proses 

b) Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu 

c) Penggambarannya bersifat tiga dimensional 

d) Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar 

dalam bentuk ekspresi murni 

e) Dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat 

penampilannya 

f) Kalau film tersebut berwarna akan dapat menambah realita 

objek yang diperagakan 

g) Dapat menggambarkan teori sains dan animasi. 
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Sedangkan kekurangan-kekurangan film bersuara sebagai 

media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-

keterangan dari guru saat film diputar. 

b) Audien tidak dapat mengikuti dengan baik karena jalannya film 

terlalu cepat. 

c) Apa yang sudah lewat tidak dapat diulang lagi. 

d) Biaya pembuatan dan peralatannya cukup mahal. 

2) Televisi 

Televisi merupakan suatu media untuk menyampaikan 

pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat. Program pendidikan 

televisi dinilai sangat efektif karena selain menarik minat yang 

besar juga memberikan informasi yang autentik. Adapun 

keuntungan dari pemakaian televisi dalam pembelajaran adalah:
62

 

a) Bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa 

yang sebenarnya. 

b) Memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah dan 

negara 

c) Dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau 

d) Dapat menunjukkan banyak hal dan segi yang beraneka ragam 

e) Banyak menggunakan sumber-sumber masyarakat 

f) Menarik minat peserta didik 
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g) Dapat melatih guru, baik dalam pre-service maupun dalam 

inservice training 

h) Masyarakat diajak partisipasi dalam rangka meningkatkan 

perhatian mereka terhadap sekolah 

Sedangkan kekurangannya adalah:
63

 

a) Televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah 

b) Pada saat televisi disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada 

kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan 

kemampuan individual peserta didik 

c) Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum 

disiarkan 

d) Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar 

sehingga sulit bagi semua peserta didik untuk melihat secara 

rinci gambar yang disiarkan 

e) Kekhawatiran muncul bahwa peserta didik tidak memiliki 

hubungan pribadi dengan guru, dan peserta didik bisa saja 

bersikap pasif selama penayangan. 

3) Video 

Video merupakan rekaman gambar dan suara secara 

elektronis ke dalam pita magnetik. Rekaman gambar dan suara 

dalam kaset pita video dapat ditayangkan ke dalam layar televisi 

dengan menggunakan perangkat keras bernama video tape 
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recorder. Robert Heinich dan kawan-kawan seperti dikutip Benny 

Agus Pribadi, mengungkapkan beberapa kelebihan video dalam 

mengkomunikasikan informasi:
64

 

a) Video dapat menayangkan gambar gerak 

b) Video dapat memperlihatkan berlangsungnya suatu proses 

secara bertahap 

c) Video dapat digunakan sebagai medium observasi yang aman 

d) Video dapat digunakan untuk mempelajari ketrampilan tertentu 

e) Dramatisasi yang terdapat dalam sebuah program video, dapat 

menggugah emosi audien, karena itu medium video dapat 

berperan membentuk sikap individu dan sikap sosial. 

Sedangkan keterbatasannya adalah:  

a) Informasi yang ditayangkan melalui medium video selalu 

berlangsung dalam kecepatan yang tetap 

b) Medium video dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam 

melakukan interpretasi terutama pada kalangan audien tertentu 

c) Untuk memproduksi sebuah program video dibutuhkan biaya 

yang cukup besar. 

4. Konsep Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian dari hasil 
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adalah (product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan 

suatu aktifitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional.
65

 Menurut Jamil S belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati maupun yang 

tidak sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan 

lingkungan.
66

 Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya 

perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku 

yang disini ada tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif (sikap) 

dan psikomotorik (keterampilan proses) yang diperoleh dari hasil 

proses pembelajaran. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah melakukan proses 

pembelajaran yang ditunjukan dengan perubahan pola pikir dan 

tingkah laku dalam diri peserta didik yang mencangkup 3 aspek yaitu 

aspek kognitif (pemahaman), afektif (sikap) serta psikomotorik 

(keterampilan proses)yang berasal dari hasil pengalaman dan 

interaksinya terhadap lingkungan yang dilakukan secara sadar. 

b. Ranah Hasil Belajar 

Menurut Anderson dan Krathwol hasil revisi dari taksonomi 

Bloom, hasil peserta didik ditunjukkan oleh penguasaan tiga 

kompetensi yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
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psikomotorik. Dalam ranah kognitif meliputi kemampuan peserta didik 

dalam (1) mengingat, (2) memahami, (3) menerapkan, (4) 

menganalisis, (5) mengevaluasi, dan (6) menciptakan. Selain ranah 

kognitif, juga terdapat tingkatan ranah psikomotorik dan afektif. Ranah 

afektif meliputi (1) menerima, (2) merespon, (3) menghargai, (4) 

mengorganisasikan, (5) karakterisasi. Sedangkan ranah psikomotorik 

meliputi (1) meniru, (2) manipulasi, (3) presisi, (4) artikulasi, (5) 

naturalisasi.
67

 

Tipe belajar kognitif lebih dominan daripada psikomotorik dan 

afektif karena lebih menonjol, namun penilaian hasil belajar dalam 

penelitian ini saya mengambil ranah kognitif dan psikomotorik untuk 

diteliti. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak sekali 

jenisnya, tetapi digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu, faktor 

intern dan faktor ekstern. Berikut penjelasannya:
68

 

1) Faktor intern adalahfaktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Adapun faktor-

faktor ekstenal tersebut meliputi: 
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a) Faktor jasmani 

Faktor jasmaniah adalah faktor yang berasal dari diri peserta 

didik sendiri. Faktor jasmaniah seperti kesehatan dan cacat 

tubuh. Peserta didik yang sehat akan merasa bersemangat, 

berkonsentrasi dalam memahami pembelajaran di kelas. 

Sebaliknya jika tidak sehat maka peserta didik akan merasa 

tidak bersemangat dan konsentrasi dalam memahami pelajaran 

di kelas akan kurang. Cacat itu dapat berupa tuli, buta, setengah 

buta, lumpuh, patah kaki dan lainya. Keadaan cacat tubuh juga 

dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. 

b) Faktor psikologi 

Faktor psikologis merupakan faktor hasil belajar yang berasal 

dari diri peserta didik itu sendiri. Sekurang-kurangnya ada 

tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor itu antara lain: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kelelahan.
69

 

c) Faktor kelelahan 

Faktor kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh seseorang 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 
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kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang sehingga peserta didik tidak akan 

fokus terhadap proses pembelajaran di kelas, ini akan sangat 

berpengaruh nantinya pada hasil belajar peserta didik. 

2) Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun faktor-faktor 

ekstenal tersebut meliputi:
70

 

a) Faktor keluarga 

Peserta didik yang belajar akan menerima penagaruh dari 

keluarga berupa cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan, ini akan berpengaruh pada proses belajar di kelas. 

Jika ini terjadi akan berpengaruh pada hasil belajar peserta 

didik. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini adalah 

mencakup metode/model dalam mengajar, kurikulum, relasi 

guru dan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah.  
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c) Faktor masyarakat 

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan peserta didik 

yang tidak lepas dari peran masyarakat. Faktor ini meliputi 

kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan dalam masyarakat, ini juga akan 

berpengaruh pada peserta didik, sehingga jika terjadi akan 

berpengaruh pada proses belajar peserta didik di 

kelas.Lingkungan masyarakat yang baik akan berdampak baik 

terhadap seseorang, namun jika lingkungan masyarakatnya 

kurang baik maka akan berdampak buruk terhadap seseorang. 

Faktor-faktor diatas sangat bepengaruh terhadap proses belajar 

mengajar. Ketika dalam proses belajar peserta didik tidak memenuhi 

faktor tersebut dengan baik, maka hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Untuk mencapai 

hasil belajar yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dalam 

pembelajaran, guru kelas harus memperhatikan faktor-faktor diatas 

agar hasil belajar yang dicapai peserta didik bisa maksimal.
71
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian diperlukan metode penelitian, agar penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan rencana, dapat dipertanggung jawabkan, serta tujuan 

penelitian dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu dijabarkan mengenai metode 

penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan penelitian ini digunakan karena peneliti akan 

memaparkan hasil penelitiannya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

ornag dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menginterpretasikan kedalam bentuk makna kemudian akan menjelaskan 

masalah yang dikaji di lapangan.
72

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (Field Research) karena peneliti melakukan 

pengamatan langsung di lapangan serta membuat catatan lapangan yang berisi 

informasi yang berhubungan dengan penelitian.
73

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kasiyan Timur Puger Jember. 
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Adapun penentuan lokasi penelitian ini dilakukan didasarkan kepada beberapa 

pertimbangan yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian yakni di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember tahun 

pelajaran 2020/2021. Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in ini adalah salah 

satu Madrasah Ibtidaiyah yang berada di daerah tersebut. Alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut karena dalam madrasah tersebut terdapat penerapan 

media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan ditentukan 

dengan menggunakan purposive yang dilandasi dengan tujuan atau 

pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Purposive dapat diartikan sebagai 

maksud, tujuan, atau kegunaan.
74

 Pertimbangan yang digunakan dalam 

menentukan informan yaitu berdasarkan beberapa hal: 

1. Orang tersebut mengerti tentang permasalahan yang diteliti. 

2. Orang tersebut bersifat netral dalam artian tidak memiliki kepentingan 

untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tentang 

pembelajaran membaca kitab Lubabul Hadist dengan menggunakan 

media bermusik di Pondok Pesantren Sabda Ria Nada Tlogosari 

Sumbermalang Situbondo. 

3. Sehat jasmani dan rohani. 
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Adapun yang menjadi subjek penelitian ini antara lain: 

1. Bapak Ali Ridho selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember, karena sebagai informan yang memiliki 

peranan penting, sebagai penanggung jawab lembaga sehingga peneliti 

mendapatkan data penelitian dengan akurat. 

2. Bapak Salam selaku waka kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember sehingga peneliti mendapatkan data 

kurikulum dan pembelajaran dalam sub judul penelitian dengan akurat. 

3. Bapak Faiz Firdaus selaku Wali kelas/guru kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember, karena menjadi sumber 

informan yang mengerti tentang peningkatan hasil belajar peserta didik di 

kelas IV. 

4. Guru mata pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember, karena menjadi sumber informan yang 

mengajar mata pelajaran SKI yang menerapkan media pembelajaran 

audio-visual. 

5. Peserta didik kelas IV sebagai informan utama dalam penerima media 

pembelajaran audio-visual yang telah dijadikan sebagai informan yang 

telah direkomendasikan oleh wali kelas IV. 

Informan tersebut merupakan informan kunci atau sumber data primer, 

sedangkan yang menjadi informan penunjang atau sumber data sekunder 

adalah dokumen-dokumen berupa foto, berita, atau arsip yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang baik 

tergantung kepada penelitiannya dalam hal menyesuaikan antara data yang ada 

dengan teknik apa yang sesuai untuk digunakan dalam memperoleh data 

tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandart. 

Dengan menggunakan metode ini orang melakukan pengamatan dan 

mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, 

tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya orang.
75

 

Dilihat dari keterlibatan peneliti, observasi dibagi menjadi dua macam, 

yaitu observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. 

a. Observasi berperan serta (participant observer) adalah suatu bentuk 

observasi di mana peneliti berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan 

yang diamati. 

b. Observasi non-partisipan (non-participant observer) adalah suatu 

bentuk observasi di mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang 

diamati.
76
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Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan dimana penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi dalam sebuah 

penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data
77

. Observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan media pembelajaran 

audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember tahun pelajaran 

2020/2021. 

Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu mengenai 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember 

tahun pelajaran 2020/2021. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui 

percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud 

tertentu. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

orang dengan maksud memperoleh keterangan yang tujuannya menggali 

informasi tentang fokus penelitian.
78

 Dalam penelitian kualitatif, 

wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang utama karena 
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memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data secara lengkap, utuh, dan 

mendalam. 

Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan, wawancara dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu:
79

 

a. Wawancara terstruktur yaitu suatu bentuk wawancara di mana peneliti 

menyusun pedoman pertanyaan secara terperinci dan sistematis. 

b. Wawancara semi terstruktur yaitu apabila peneliti menyusun pedoman 

pertanyaan, namun tidak menggunakan format yang baku. 

c. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

bebas, tidak diatur oleh pedoman atau format tertentu. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terencana-tidak terstruktur di mana pelaksanaannya lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terencana-terstruktur. Dalam 

wawancara ini, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang sifatnya 

fleksibel, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan informasi. 

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara ini sebagai 

berikut: 

a. Gambaran atau deskripsi pertanyaan yang dajukan tentang 

perencanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil belajar 
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peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember tahun pelajaran 2020/2021. 

b. Gambaran atau deskripsi pertanyaan yang dajukan tentang pelaksanaan 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur 

Puger Jember tahun pelajaran 2020/2021. 

c. Gambaran atau deskripsi pertanyaan yang dajukan tentang evaluasi 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur 

Puger Jember tahun pelajaran 2020/2021. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan 

metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis (buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya) dan benda-benda tidak tertulis (prasasti dan simbol-simbol). 

Instrument pengumpulan data menurut Arikunto instrument 

pengumpulan data dalam metode observasi adalah pedoman observasi 

yang berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul pada saat 

peneliti melakukan pengamatan dimana pengamat tinggal memberikan 

tanda pada kolom sistem peristiwa muncul. Cara bekerja dalam proses 

observasi adalah dengan sistem tanda dalam hal ini adalah check-list.  
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E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam 

penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisir data, memilih-

milih menjadi suatu yang dapat dikelola, menggabungkan data, mencari dan 

menemukan sesuatu yang penting untuk dipelajari serta memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
80

  

Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesikannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  

Sedangkan menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus  menerus, 

model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yakni redaksi, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga data tersebut merupakan 

kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan 

umum yang disebut analisis.
81
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Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori 

Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: 

kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan 

menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan 

(focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), dan 

transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015). 

Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan 

Salda akan diterapkan sebagaimana berikut:
82

 

Komponen- komponen Analisis Data Model Interaktif    
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Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek 

kunci secara umum, analisinya terutama tergantung pada keterampilan 

integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data 

yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan 

panjang.
83

 

2. Kondensasi data (Data Condensation) 

  Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah catatan lapangan, 

transkip wawancara, dokumen dan temuan empiris lainnya. Letak 

perbedaan antara reduksi data dan kondensasi data adalah terletak pada 

cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah sedangkan 

kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah 

(mengurangi) data.
84

 

3. Penyajian data (Data Display) 

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data 

yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, 

                                                             
83

 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analyziz: A Method Sourcebook...., 9.  
84

 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analyziz: A Method Sourcebook...., 9. 



61 
 

 
 

peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya 

atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam 

temuan tersebut. 

4. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek 

ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan 

mengambil kesimpulan terkait penerapan media pembelajaran audio visual 

pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember tahun pelajaran 2020/2021 berdasarkan 

bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang 

telah dilakukan.
85

 

F. Keabsahan Data 

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk 

memperoleh keabsahan data-datanya yang telah ditemukan dilapangan. Agar 

diperoleh temuan yang abash, maka peneliti perlu diteliti kredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan 

kehadiran peneliti dilapangan dengan observasi secara lebih mendalam. Untuk 

menguji kesalahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, dalam teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 
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data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada.
86

  

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber. Adapun triangulasi teknik adalah untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Diantaranya yang dicapai 

dalam triangulasi teknik adalah data diperoleh dengan wawancara lalu dicek 

dengan observasi dan dokumentasi  

Sedangkan triangulasi sumber merupakan tekhnik pemeriksaan balik 

terhadap keabsahan data yang diperoleh dari suatu sumber tertentu, kemudian 

dibandingkan data yang diperoleh melalui alat yang berbeda, melalui kegiatan 

yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, waka 

kurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran SKI dan peserta didik kelas IV. 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data. Kemudian 

data tersebut dicek dari berbagai sumber data untuk memperoleh data yang 

sebenarnya sehingga data yang diperoleh meliputi kegiatan penerapan media 

pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember tahun pelajaran 2020/2021. 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan 

melalui prosedur kerja yang berurutan. Keurutannya diperlihatkan melalui 

cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian 

dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, 

analisis data dan penulis laporan. 

Tahap sebelum lapangan adalah segala macam persiapan yang 

diperlukan sebelum penelitian terjun ke dalam kegiaan lapangan. Dalam tahap 

ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa proposal 

penelitian, mengurus perijinan, dan instrument penelitian. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana 

penelitian dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. 

Dalam tahap ini penelitian mencari dan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang diemukan. Tahap dan penulisan laporan. Pada tahap ini penulis 

menganalisis dan yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah 

masuk pada tahap penulisan lapangan. 

  



64 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat MI Irsyadun Nasyi’in Jember 

Sejarah singkat Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in, pada 

awalnya bernama Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum 01 di bawah 

Naungan Yayasan Wakaf Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mlokorejo 

Kecamatan Puger Kabupaten Jember di lingkungan Pondok Pesantren 

Bustanul Ulum Mlokorejo pada saat itu ketua Yayasan KH Abdullah 

Yaqin, mengigat perkembangan lembaga dan untuk mempermudah urusan 

administrasi lembaga, maka  pada tahun 1990 mendirikan Yayasan sendiri  

yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Irsyadun Nasyi‟in (YPIIN) yang 

berada di lingkungan Pondok Pesantren Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur 

Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
87

 Pada awalnya Pondok Pesantren 

ini diketuai oleh KH Fuad Hasby yang bertujuan untuk mendidik peserta 

didik menjadi insan yang bertaqwa, mempunyai sifat takdzim, tawadlu‟, 

serta membentuk peserta didik sebagai warostatul ambiya‟ yang 

mengembangkan sikap dan sifat jujur, amanah dan semangat untuk 

menyiarkan agama Islam untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. 

Pembentukan insan sebagai kholifah di bumi tentunya harus dilandasi oleh 

pengetahuan yang lengkap, yaitu : pengetahuan Agama sebagai landasan 
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pembentukan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan pengetahuan umum yang 

merupakan wujud pembentukan insan yang memiliki ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK).  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut  maka tanggal 1990 nama 

lembaga yang asal nya bernama MI Bustanul Ulum  diganti nama MI 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur di bawah Yayasan Pendidikan  Islam 

Irsyadun Nasyi‟in, MI Irsyadun Nasyi‟in adalah lembaga pendidikan 

umum di tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan  Pendidikan 

Islam Irsyadun Nasyi‟in yang berada di lingkungan Pondok Pesantren 

Irsyadun Nasyi‟in dan dalam naungan  Kementerian Agama Kabupaten 

Jember, yang mempunyai program unggulan di bidang pemahaman 

Agama  Islam. Cermin pokok yang ditampilkan di MI Irsyadun Nasyi‟in 

adalah Islami dan terkesan modern dengan tetap menjaga budaya religious 

yang masih relevan, serta dihuni oleh orang-orang yang dekat dengan 

Allah SWT, ramah terhadap sesama, santun serta peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya.
88

 

2. Letak Geografis 

MI Irsyadun Nasyi‟in merupakan Lembaga di bawah naungan 

Kementerian  Agama Berbasis Peseanteran berada di bawah Naungan 

Pondok Pesantren Irsyadun Nasyi‟in yang beralamatkan di Jalan Bagon 05 

Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Adapun lokasi MI 

Irsyadun Nasyi‟in terletak pada geografis yang sangat cocok untuk proses 
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belajar mengajar yang terletak di tengah pemukiman penduduk. MI 

Irsyadun Nasyi‟in ini dibangun dengan pertimbangan tata letak bangunan 

yang memberikan kenyamanan untuk belajar. Hal ini dapat di lihat dari 

tata letak ruang belajar yang agak jauh dari jalan raya sehingga kebisingan 

dari kendaraan bermotor dan kendaraan umum yang melintasi jalan raya 

dapat diminimalisir dan peserta didik tetap belajar dengan nyaman. 

Adapun batas-batas dari lokasi MI Irsyadun Nasyi‟in adalah 

sebelah utara berbatasan dengan warga sebelah barat berbatasan dengan  

jalan umum sebelah selatan berbatasan dengan warga, sebelah timur 

berbatasan dengan  warga.
89

 

3. Profil Lembaga Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in merupakan salah satu 

lembaga pendidikan atau Sekolah Dasar yang berbasis keagamaan dimana 

sekolah tersebut berada di Jalan Bagon 05 Kasiyan Timur Kecamatan 

Puger Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Kode Pos 68164 

No.Telepon 085336177966. Lembaga tersebut berada di bawah naungan 

Yayasan Pendidikan Islam Irsyadun Nasyi‟in yang mana status lembaga 

Madrasah Ibtidaiyah tersebut masih swasta dengan Nomor Surat 

Keputusan Kelembagaan 3579 Tahun 2016 dengan NSM 111235090223, 

NUS  /  NPSN 217 / 60715683, dan tahun didirikan/beroperasi Tahun 01 

Juli 1965. Sekolah tersebut di pimpin oleh Bapak Ali Ridho, S.Pd dengan 

Nomor Surat keputusan 902/s-1/ypii/01.07/I/2017 dengan masa kerja 
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Kepala Sekolah 5 Tahun. Sekolah tersebut masih berakreditasi B dengan 

No dan SK akreditasi 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018. 

4. Visi dan Misi 

Visi 

“Terbentuknya generasi muslim yang teguh Aqidah Ahlussunnah wal 

jama‟ah, berakhlak mulia dan mapan intelektualnya.” 

Misi 

a. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al-

Qur‟an dan hadits serta menjalankan ajaran agama Islam. 

b. Mewujudkan pembentukan akhlak mulia yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 

c. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam prestasi 

akademik. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel.
90

 

5. Data Pendidik dan Kependidikan 

Kegiatan belajar mengajar di MI Irsyadun Nasyi‟in  di 

selenggarakan pada waktu pagi hari, di mulai pada pukul 07.00 – 12.20 

WIB, menyadari sangat pentingnya tenaga kependidikan dan keberhasilan 

proses belajar mengajar, lembaga pendidikan ini benar – benar 
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memperhatikan mutu guru. Hal ini dibuktikan dengan tenaga pengajar 

yang mengajar di lembaga ini yaitu hampir semua guru berlatar belakang 

pendidikan. Jumlah tenaga seluruhnya ada 16 orang guru dan 1 orang 

Tenaga Kependidikan.  

B. Penyajian dan Analisis Data 

Sebagaimana yang telah disajikan pada Bab III bahwa pada penelitian 

ini menggunakan tiga metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, 

dan dokumentasi sebagai alat-alat untuk memperoleh data. 

Alat untuk memperoleh data berkaitan dengan objek penelitian tentang 

berbagai hal yang berkaitan dan mendukung rumusan masalah dalam 

penelitian. Maka dalam penyajian data dan analisis data ini akan dipaparkan 

secara terperinci objek yang diteliti, dalam hal tersebut mengacu pada fokus 

penelitian yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Adapun data-data yang diperoleh dari tiga metode diatas 

dapat dipaparkan sebagaimana dibawah ini. Dalam hal ini peneliti akan 

menyajikan dua macam pengumpulan data, yaitu hasil observasi peneliti yang 

merupakan data pokok kemudian diperkuat dengan hasil wawancara. Untuk 

mendapatkan data yang berkualitas dan intensifikasi secara berurutan maka 

akan disajikan data tentang: 
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1. Perencanaan Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual pada 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar dan baik apabila ada 

perencanaan yang baik pula. Begitu pula dalam proses pembelajaran, 

sebelum mengajar guru kelas sebaiknya menyiapkan hasil perencanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan, agar proses pembelajaran berjalan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muhammad Maimun selaku guru kelas 

IV yang menerapkan media pembelajaran audio visual pada pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

sebagai berikut: 

“Sebelum pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru mata 

pelajaran terlebih dahulu harus mempersiapkan hal-hal yang 

nantinya akan di gunakan dalam sutu pembelajaran yaitu mulai dari 

RPP, materi, media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan, menyiapkan seperti video terkait dengan materi serta 

bahan evaluasi. Kalau untuk pelajaran SKI itu, saya perhatikan 

anak-anak itu mudah bosan mas, karena kan kalau pelajaran SKI 

itu kebanyakan tentang sejarah Nabi dan para sahabat-sahabatnya, 

jadi kebanyakan harus bercerita. Nah jadi agar anak-anak tidak 

merasa bosan, disini saya selaku guru pengampu harus banyak-

banyak menyipakna media atau bahan-bahan pembelajaran yang 

bisa membuat anak-anak tidak merasa bosan pada saat 

pembelajaran berlangsung”.
91

 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan guru yang bersangkutan 

bahwasanya dalam perencanaan penerapan media pembelajaran audio 
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 Muhammad Maimun, diwawancarai oleh peneliti, 12 Oktober 2021. 
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visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik ini dilakukan dengan cara guru mempersiapkan 

terlebih dahulu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk keefektifan 

pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, materi ajar dan lain 

sebagainya. 

Hal ini sejalan dengan yang di paparkan oleh bapak Ali Ridho 

selaku Kepala Sekolah MI Irsyadun Nasyi‟in sebagai berikut: 

“Untuk melaksanakan sesuatu agar bisa tercapai apa yang 

diinginkan tentunya harus diawali dengan sebuah persiapan yang 

matang ya mas. Begitu juga dengan sebuah pembelajaran, bukan 

hanya guru SKI saja, melainkan semua guru sebelum memberikan 

materi kepada peserta didik-siswi harus mempersiapkan terlebih 

dahulu apa saja yang dibutuhkan seperti halnya RPP, materi atau 

bahan ajar dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan untuk bapak 

Maimun disini kebetulan masih bisa dikatakan muda, jadi 

bapaknya itu selalu semangat dalam mengajar termasuk 

menyiapkan media-media yang dibutuhkan pada saat mengajar, 

jadi di sana saya lihat anak-anak banyak yang merasa senang, tidak 

mengantuk, tidak bosan begitu mas”.
92

 

 

Selain itu, bapak Salam selaku waka kurikulum juga memaparkan 

sebagai berikut: 

“Mata pelajaran SKI itu kan salah satu mata pelajaran yang sangat 

mudah membosankan, karena materi kebanyakan berupa sejarah-

sejarah pada zaman Nabi, untuk membuat anak-anak tidak mudah 

bosan dalam pelajaran tersebut, guru kelas harus pandai-pandai 

menggunakan berbagai cara dan media untuk keberlangsungan 

pembelajaran. Seperti halnya yang digunakan oleh guru pengampu 

mata pelajaran SKI yaitu audio visual menurut saya itu media yang 

sangat efektif, jadi di sana anak-anak tidak hanya mendengarkan 

ceramah dari guru saja, melainkan di sana sambil melihat berbagai 

tayangan-tayangan yang di sosial media itu sudah banyak 

ditemukan ya mas, jadi di sana anak-anak lebih tertarik dengan 

sambil menonton, jadi tidak mudah bosan”.
93
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 Ali Ridho, diwawancarai oleh peneliti, 14 Oktober 2021. 
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 Salam, diwawancarai oleh peneliti, 16 Oktober 2021. 
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Dilanjutkan dengan pernyataan bapak Faiz Firdausi selaku wali 

kelas IV di MI Irsyadun Nasyi‟in sebagai berikut: 

“menurut saya pembelajaran menggunakan media audio visual itu 

sangatlah efektif ya mas, apalagi untuk anak-anak yang mudah 

bosan dalam belajar terutama pada mata pelajaran SKI yang sangat 

membosankan. Dalam sebuah perencanaan tentunya dalam 

pembelajaran RPP juga wajib di persiapkan, karena di RPP kita 

tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita berikan kepada 

anak-anak nantinya”.
94

 

 

Ananda Mila selaku peserta didik kelas IV di MI Irsyadun Nasyi‟in 

juga memaparkan sebagai berikut: 

“kalau saya sebelum pembelajaran dikelas, pasti dari rumah sudah 

mempersiapkan buku tulis, alat tulis. Sampai sekolahan tinggal 

disesuaikan mata pelajaran yang akan dipelajari”. 

 

Selain wawancara, di sini peneliti juga melakukan sebuah observasi 

bahwasanya berkaitan dengan perencanaan penerapan media pembelajaran 

audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember, guru kelas menunjukkan 

RPP kepada saya selaku peneliti dan juga peneliti melihat bahwasanya di 

sana guru menyediakan laptop pada saat pembelajaran berlangsung. 

  

 

 

 

Gambar 4.1 

Pembuatan Materi Untuk Audio Visual Oleh Guru 
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 Faiz Firdaus, diwawancarai oleh peneliti, 20 Oktober 2021. 
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Dari data-data yang peneliti sajikan diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sebelum pembelajaran di kelas berlangsung, guru kelas 

telah mempersiapkan apa saja yang menjadi bahan pada saat 

pembelajaran, yaitu: 

a. Mempersiapkan rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP). 

b. Materi atau bahan ajar 

c. Media pembelajaran berupa laptop 

d. Menyiapkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan 

diajarkannya 

e. Menyiapkan bahan untuk melakukan sebuah evaluasi yang akan di 

gunakan pada akhir pembelajaran. 

2. Pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Setelah dilakukan sebuah perencanaan dalam suatu pembelajaran, 

maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mana dalam 

proses pembelajaran ini terdapat interaksi antara guru dengan peserta 

didik. Dalam pelaksanaan segala sesuatu identiknya terdapat beberapa hal 

yang dilakukan yaitu terdiri dari pembuka, proses dan penutup. Begitupun 

juga dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pada pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 
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peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember, di sini guru menggunakan tiga tahapan. Hal ini 

sesuai yang dipaparkan langsung oleh bapak Muhammad Maimun selaku 

guru mata pelajaran SKI yang menerapkan media audio visual sebagai 

berikut: 

“Awal pembelajaran saya melakukan tanya jawab terlebih dahulu 

seputar materi pelajar yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya guna untuk mengingatkan kembali materi pelajaran 

yang telah dipelajarinya. Setelah anak-anak terkondisikan, maka 

saya mulai memutarkan video yang sebelumnya sudah saya 

persiapkan untuk di tonton dan difahami oleh peserta didik. Namun 

sebelum video itu diputar, di awal saya juga tak lupa memberikan 

pengarahan kepada peserta didik untuk mencatat beberapa 

peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam video tersebut. 

Setelah vodio tersebut selesai diputar, tak lupa saya juga 

menjelaskan kembali apa yang ada dalam video tersebut guna 

memberikan penjelasan agar lebih mudah di fahami dan diingat 

oleh peserta didik ”.
95

 

 

Selain itu, bapak Ali Ridho selaku Kepala Sekolah juga 

memaparkan sebagai berikut: 

“pada pelaksanaan pembelajaran SKI di kelas IV saya sering 

melihat guru mata pelajaran SKI tersebut memang menyediakan 

media-media seperti laptop dan juga mencari bahan-bahan seperti 

video untuk di pertontonkan kepada peserta didik. Memang efektif 

menurut saya jika pelajaran SKI yang membosankan itu di selingi 

dengan sebuah tontonan video yang terkait dengan materi yang 

diajarkan. Saya juga pernah melihat langsung ketika keliling-

keliling, guru pengampu mata pelajaran SKI memutarkan video 

untuk di simak dan diperhatikan oleh peserta didik”.
96

 

 

Selain guru yang mengutarakan mengenai pelaksanaan penerapan 

media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah 
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 Muhammad Maimun, diwawancarai oleh peneliti, 12 Oktober 2021. 
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 Ali Ridho, diwawancarai oleh peneliti, 14 Oktober 2021. 
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Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember, juga terdapat 

peserta didik yang ikut memaparkan diantaranya yaitu Dina sebagai 

berikut: 

“ketika pelajaran SKI bapak guru sering memutarkan film atau 

video-video yang sesuai dengan materi seperti waktu itu memutar 

video tentang Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw”.
97

  

 

Fina selaku peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember juga memaparkan sebagai berikut: 

“iya, waktu itu pernah bapak guru menayangkan film tentang Isra‟ 

Mi‟raj Nabi Muhammad saw. Saya paling senang kalau nonton 

sejarah-sejarah tentang Nabi kak, tidak bosan, tidak mengantuk”.
98

 

 

Senada dengan yang dipaparkan oleh Mila selaku peserta didik 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in sebagai berikut: 

“iya bener kak, tapi nanti setelah video itu selesai diputar pasti 

bapak guru juga menjelaskan kembali apa yang ada di video, jadi 

kalau saya tidak faham di video tersebut melalui penjelasan bapak 

guru saya jadi faham kak”.
99

 

 

Selain melakukan wawancara kepada beberapa guru dan peserta 

didik, peneliti juga melakukan observasi yang mana dalam observasi 

tersebut sebelum memulai pembelajaran guru mengucap salam yang 

kemudian di jawab oleh peserta didik, kemudian di lajut dengan membaca 

do‟a bersama agar pelaksanaan pembelajaran tersebut berjalan lancar dan 

ilmu yang didapat peserta didik dapat bermanfaat. Setelah do‟a selesai, 

guru mengabsen peserta didik, untuk mengetahui apakah peserta didik 

masuk ke sekolah semua ataukah terdapat peserta didik yang tidak masuk 
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 Dina, diwawancarai oleh peneliti, 25 Oktober 2021. 
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 Fina, diwawancarai oleh peneliti, 25 Oktober 2021. 
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 Mila, diwawancarai oleh peneliti, 25 Oktober 2021. 
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dikarenakan sakit dan lain sebagainya. Setelah itu dilanjutkan guru 

memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya di sana terdapat peserta didik yang menjawab 

dan terdapat juga peserta didik yang hanya bengong, tengok kanan-kiri 

memperhatikan teman-temannya yang bisa menjawab dan juga terdapat 

peserta didik yang hanya senyam-senyum manja. Setelah proses tanya 

jawab, guru mengondisikan peserta didik terlebih dahulu agar pada saat 

pembelajaran berlangsung peserta didik benar-benar bisa koondusif dan 

hikmat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah kondisi memungkinkan 

untuk dilanjutkan pembelajaran, si sana guru mulai memutarkan film yang 

berkaitan dengan materi saat itu yaitu tentang Isra‟ Mi‟raj Nabi 

Muhammad SAW. Di sana terlihat peserta didik mengikuti dengan 

khidmat, mereka juga terlihat semangat dan senang saat diputarkan film 

tersebut dibandingkan dengan ketika hanya dil lakukan sebuah ceramah 

oleh guru kelas. Setelah penyampaian materi selesai tak lupa pula jugu 

guru memberikan tugas kepada peserta didik terkait materi yang baru di 

pelajari. Hal ini dilakukan guna untuk melihat atau menilai sejauh mana 

peserta didik memahami atas materi yang telah dipelajarinya. Di akhir 

pembelajaran, guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama yang 

diakhiri dengan salam. 

 

 

 



76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Persiapan Penyampaian Materi Oleh Guru 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Penyampaian Materi Secara Audio Visual Oleh Guru 

Dari data-data yang peneliti sajikan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penerapan media pembelajaran 

audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember, guru menggunakan tiga proses 

diantaranya yaitu memberikan pretes guna melihat sejauh mana peserta 

didik mengingat atas materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian 

memulai pelajaran dengan menayangkan sebuah film yang terkait dengan 
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materi yang sedang di pelajari, setelah itu guru juga menjelaskan kembali 

terkait yang ada di film tersebut dan di akhir pembelajaran guru juga 

memberikan tugas terhadap peserta didik terkait materi yang baru saja 

dipelajarinya. 

3. Evaluasi penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran 

sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan 

Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021 

Untuk mengetahui seberapa sukses dalam proses pembelajaran dan 

untuk mengukur sejauh mana hasil belajar peserta didik, maka pasti tidak 

lepas dari evaluasi. Tujuan evaluasi sendiri yaitu untuk mengetahui sukses 

atau tidak, tuntas atau tidak serta baik atau buruk proses pembelajaran 

tersebut. Evaluasi ini sangat penting dilakukan guna mengukur 

keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual. 

Berkaitan dengan evaluasi penerapan media pembelajaran audio 

visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember, peneliti melakukan wawancara dengan 

bapak Muhammad Maimun selaku guru yang menerapkan media 

pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik sebagai berikut: 

“pada evaluasi penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik, di sini saya menggunakan 2 evaluasi yaitu 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. Terkait dengan evaluasi proses, 
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saya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara spontan pada 

pembelajaran berlangsung guna melihat apakah peserta didik 

tersbeut faham atau tidak terkait materi yang diajarkan. Sedangkan 

untuk evaluasi hasilnya saya memberikan tes secara tertulis yaitu 

berupa soal-soal harian, selain itu saya juga mengadakan ulangan 

tengah semester dan akhir semester”.
100

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang menerapkan media 

pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember bahwasanya guru tersebut 

menggunakan 2 jenis evaluasi yaitu evaluasi tes lisan dan evaluasi ter 

tertulis. 

Selain itu, guru juga melakukan wawancara dengan bapak Faiz 

Firdausi selaku wali kelas IV yang memaparkan sebagai berikut: 

“yang saya ketahui bahwa di sana dalam pelajaran SKI guru 

tersebut menggunakan evaluasi dengan menggunakan dua cara 

yaitu tes berbentuk lisan dan juga tes berbentuk tulisan. Tes 

berbentuk tulisan itu biasanya di lakukan dengan cara memberikan 

soal latihan yang dikerjakan di rumah atau bisa dikatakan pekerjaan 

rumah (PR) dan juga disetiap tengah semester dan akhir semestar 

selalu ada tes berbentuk tulisan yang biasa disebut dengan ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester”.
101

 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh peserta didik yaitu Dina 

memaparkan sebagai berikut: 

“pak guru selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum 

pembelajaran, tapi pertanyaan-pertanyaan itu materinya sudah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya kak”.
102

 

 

Fina juga memaparkan sebagai beikut:  
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 Muhammad Maimun, diwawancarai oleh peneliti, 12 Oktober 2021. 
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“iya kak, tapi ketika diakhir pembelajaran, pak guru juga selalu 

memberikan kita pekerjaan rumah (PR) mengenai materi yang baru 

saja diajarkannya kak”.
103

 

Selain itu Mila juga ikut memaparkan sebagai berikut: 

“kalau ketika ujian tengah semester dan akhir semester selalu ujian 

tertulis, tidak pernah ujian secara lisan kak”.
104

 

 

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi, 

dalam observasi tersebut peneliti melihat bahwasanya guru diawal 

pembelajaran memberikan evaluasi proses yaitu dengan cara melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan secara sepontan pada waktu pembelajaran 

berlangsung. 

Selain mengevaluasi proses, guru kelas juga mengevaluasi hasil. 

Berdasarkan temuan di lapangan Berdasarkan temuan dilapangan terkait 

dengan proses pembelajaran dari materi awal hingga materi akhir 

evaluasinya berbentuk tulisan agar guru bisa mengukur kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Bentuk evaluasi lisannya 

seperti diberikan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan menunjuk 

peserta didik secara bergantian, sedangkan untuk tes tulisnya yaitu dengan 

cara guru memberikan soal lalu peserta didik mencatat dibuku beserta 

jawabannya. Untuk tes ujian akhirnya peneliti belum menemukan secara 

observasi, akan tetapi peneliti mempunyai data-data hasil ujian akhir 

semester peserta didik. 
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Gambar 4.4 

Soal UTS 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Pelaksanaan UTS 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Rapat Evaluasi 
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Dari data-data yang peneliti sajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam mengevaluasi penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember telah ditemukan yaitu menggunakan2 tahapan yaitu 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi proses disini guru 

mengamati peserta didik disaat proses pembelajaran berlangsung dan juga 

memberikan pertanyaan-pertanyaan secara spontan terhadap peserta didik 

terkait materi yang dibahasnya. Sedangkan untuk evaluasi hasilnya guru 

mengadakan tes tertulis/lisan, ulangan harian dan Ujian Akhir Semester. 

Yang dilakukan guru dalam evaluasi hasil disini dengan menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang diajarkan. 

Tabel 4.1 

Hasil Temuan 

 

No. Fokus Temua 

1 

Bagaimana Perencanaan 

Penerapan Media Pembelajaran 

Audio Visual pada Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger 

Jember Tahun Pelajaran 

2020/2021 

Perencanaan proses pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya terdapat 5 

komponen pokok, antara lain: 

a. Tujuan Pembelajaran 

b. Isi atau Materi Ajar 

c. Strategi atau Metode Pengajaran 

d. Alat dan Sumber Belajar 

e. Evaluasi 

 

2 

Bagaimana Pelaksanaan 

Penerapan Media Pembelajaran 

Audio Visual pada Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger 

Pelaksanaan pembelajaran mencakup 

tiga hal, yaitu: 

a. Pre tes 

b. Proses  

c. Post test 
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Jember Tahun Pelajaran 

2020/2021 

3 

Bagaimana Evaluasi Penerapan 

Media Pembelajaran Audio 

Visual pada Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta didik Kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger 

Jember Tahun Pelajaran 

2020/2021 

Evaluasi penerapan media pembelajaran 

audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan islam dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in 

Kasiyan Timur Puger Jember telah 

ditemukan yaitu menggunakan2 tahapan 

yaitu: 

a. Tes tertulis 

b. Tes Unjuk Kerja 

c. Tes lisan 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini dibahas tentang temuan-temuan penelitian tentang 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember. Adapun 

rincian dalam pembahasan temuan penelitian ini adaah: 

1. Perencanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa perencanaan 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember 

yaitu sebelum pembelajaran di kelas berlangsung, guru kelas telah 

mempersiapkan apa saja yang menjadi bahan pada saat pembelajaran, 

yaitu dengan mempersiapkan rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP), 
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materi atau bahan ajar, media pembelajaran berupa laptop, menyiapkan 

sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkannya serta 

menyiapkan bahan untuk melakukan sebuah evaluasi yang akan di 

gunakan pada akhir pembelajaran. 

Temuan tersebut kemudian di kolaborasikan dengan teori yang 

diungkapkan oleh Wina Sanjaya menyatakan bahwa perencanaan proses 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya terdapat 5 komponen 

pokok, antara lain: 

f. Tujuan Pembelajaran 

g. Isi atau Materi Ajar 

h. Strategi atau Metode Pengajaran 

i. Alat dan Sumber Belajar 

j. Evaluasi
105

 

Selain teori diatas, Gagne & Brigs juga mengembangkan 

perencanaan pembelajaran sebagaimana bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105

 Sanjaya, Media Komunikasi, 19-21. 



84 
 

 
 

Bagan 4.1. Perencanaan Pembelajaran
106

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, Hidayat dalam bukunya Abdul Majid mengemukakan 

bahwa perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan 

pembelajaran terdiri dari: memahami kurikulum, menguasai bahan ajar, 

menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran serta 

menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan.
107

 

Abdul Majid juga memaparkan dalam bukunya sebelum 

pelaksanaan pembelajaran, guru kelas harus mempersiapkan perencanaan, 

diantaranya: silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
108

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil temuan penelitian tentang 

perencanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran 

sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger 

                                                             
106

 Prabowo, Perencanaan Pembelajaran, 34. 
107

 Majid, Perencanaan Pembelajaran...,21. 
108

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 38. 
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Jember bahwasanya guru kelas harus menyiapkan hal-hal yang perlu 

disipakna guna terwujudnya tujuan yang ingin dicapai seperti halnya RPP, 

materi ajar atau bahan ajar, media pembelajaran dan lain sebagainya. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB IV Pasal 20. 

2. Pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi’in Kasiyan Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Proses pelaksanaan merupakan wujud aplikasi dan program 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pembelajaran, tugas 

guru yang utama yaitu mengkondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Selain itu seorang  guru 

harus mempunyai berbagai macam kreativitas untuk menghadirkan sebuah 

media pembelajaran yang menarik agar pembelajaran menjadi efektif dan 

efisien. Salah satu cara yang dapat membangkitkan semangat peserta didik 

adalah dengan cara menerapkan berbagai media pembelajaran dalam 

mengajar. 

Dalam pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual 

pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember, guru menggunakan tiga proses diantaranya yaitu 

memberikan pretes guna melihat sejauh mana peserta didik mengingat atas 
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materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian memulai pelajaran dengan 

menayangkan sebuah film yang terkait dengan materi yang sedang di 

pelajari, setelah itu guru juga menjelaskan kembali terkait yang ada di film 

tersebut dan di akhir pembelajaran guru juga memberikan tugas terhadap 

peserta didik terkait materi yang baru saja dipelajarinya. 

Hasil temuan ini kemudian dikolaborasikan dengan teori dalam 

bukunya Zulaichah Ahmad yaitu pada umumnya pelaksanan pembelajaran 

mencakup tiga hal, yaitu: pre tes, proses (pembentukan kompetensi) dan 

post test.
109

 

a. Pre Tes (Tes Awal) 

Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai 

dengan pre tes, hal ini dilakukan berguna untuk menjajaki proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Fungsi pre tes yaitu: 

1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar 

2) Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sehubungan 

dengan proses pembelajaran yang dilakukan.  

3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta 

didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam 

proses pembelajaran. 

4) Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran 

dimulai, tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan 

perhatian khusus. 

                                                             
109 Ahmad, Perencanaan Pembelajaran PAI, 35. 
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b. Proses (Pembentukan Kompetensi) 

Proses yang dimaksudkan adalah pelaksanaan proses 

pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. 

Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan 

menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan 

kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses 

pembelajaran dikatakan aktif apabila seluruh peserta didik terlibat 

secara aktif, baik mental, fisik, dan sosialnya. 

c. Post Tes 

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post 

tes, sama halnya dengan pre tes. Post tes juga memiliki banyak 

kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi 

post tes yaitu:
110

 

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi tang telah ditentukan, baik secara individu maupun 

kelompok. 

2) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat 

dikuasai oleh peserta didik.  

3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan 

remidial dan peserta didik yang mengikuti pengayaan serta untuk 

mengetahui tingkat kesulitan dalam mengerjakan modul. 

                                                             
110 Ahmad, Perencanaan Pembelajaran PAI, 36. 
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Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap 

komponen-komponen modul dan proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasi.
111

 

Pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

bermusik juga dapat menciptakan kondisi peserta didik secara praktis 

menjadi lebih mudah dalam menerima materi. Selain itu penerapan 

media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV pada mata pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah 

Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember. 

Hal ini senada dengan teori Hamalik dalam bukunya Azhar 

Arsyad yang mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat peserta didik, media pembelajaran juga dapat 

membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi.  

Pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dimaksudkan agar murid lebih 

semangat, tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran serta mudah 
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 Ahmad, Perencanaan Pembelajaran PAI, 37-38. 
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memahami serta mengingat materi yang telah diajarkannya. Hal ini 

dilakukan dengan cara menayang sebuah film yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkannya. Pembelajaran dengan menggunakan media 

audio visual selain untuk meningkatkan minat belajar peserta didik 

juga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik 

lagi. 

Teori lain juga memaparkan bahwasanya media audio visual 

mempunyai berbagai macam fungsi, seperti yang disebutkan Yusuf 

Hadi Miarso sebagai berikut:
112

 

1. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak, 

sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik. 

3. Media dapat melampaui batas ruang kelas. 

4. Media memungkinkan adanya interaksilangsung antara peserta 

didik dan lingkungannya 

5. Media menghasilkan keseragaman pengamatan 

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru 

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar 

8. Media memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang 

konkret maupun abstrak 

                                                             
112

 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2004), 

456. 
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9. Media memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar 

mandiri, pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan 

sendiri 

10. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun 

peserta didik. 

3. Evaluasi penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran 

sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan 

Timur Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021 

Evaluasi dalam suatu kegiatan merupakan suatu hal yang penting 

guna mengukur tingkat keberhasilan kegiatan tersebut. Terlebih dalam hal 

ini adalah kegiatan pembelajaran, evaluasi penerapan media pembelajaran 

audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik menjadi perlu untuk dianalisis karena untuk 

mengetahu apakah penggunaan media pembelajaran bermusik tersebut 

telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Evaluasi penerapan 

media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam 

telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup terlihat. Hal ini 

dibuktikan dengan keseriusan dan semangat peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaan tersebut. 

Hasil temuan telah menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi 

penerapan media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah 

kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV 
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di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember 

telah ditemukan yaitu menggunakan2 tahapan yaitu evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi proses disini guru mengamati peserta 

didik disaat proses pembelajaran berlangsung dan juga memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara spontan terhadap peserta didik terkait materi 

yang dibahasnya. Sedangkan untuk evaluasi hasilnya guru mengadakan tes 

tertulis/lisan, ulangan harian dan Ujian Akhir Semester. Yang dilakukan 

guru dalam evaluasi hasil disini dengan menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan materi yang diajarkan. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa terdapat beberapa jenis tes 

diantaranya yaitu: 

a. Tes tertulis 

Tes tertulis sering juga disebut dengan paper and pencil test adalah tes 

yang dimana soal dan jawaban yang diberikan dalam bentuk tulisan, 

tetapi dalam menjawab tidak selalu merespon dalam bentuk tulisan, 

dapat juga berbentuk yang lain, misalnya memberi tanda, mewarnai, 

mengarsir, menggambar. Secara umum tes tulis dapat dikelompokkan 

menjadi dua bentuk, yaitu tes uraian dan tes objektif.
113

  

b. Tes Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja merupakan teknik penilaian berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam melakukan sesuatu. 

Untuk menilai hasil belajar yang menggambarkan proses, kegiatan, 

                                                             
113 Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, 95. 
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tingkah laku, interaksi peserta didik, atau unjuk kerja diperlukan 

pengamatan terhadap peserta didik pada saat melakukan kegiatan 

tersebut. penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu 

misalnya, penyajian lisan. Keterampilan berbicara, berpidato, 

berdiskusi, pemecahan masalah dalam kelompok, partisipasi dalam 

diskusi, menari, praktek sholat, menggunakan peralatan laboratorium 

dan melakukan praktek di laboratorium, mengoperasikan suatu alat, 

praktek olah raga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, 

membaca puisi/deklamasi lainnya. 

c. Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi (coomunication skill). Tes lisan juga dapat digunakan 

untuk menguji peserta didik baik secara individu maupun kelompok. 

Tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya 

menggunakan bahasa lisan. Tingkat berfikir untuk pertanyaan lisan 

dikelas cenderung rendah, seperti pengetahuan dan pemahaman.
114

 

  

                                                             
114

 Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, 95. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan fokus penelitian penyajian 

data dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian dari penerapan 

media pembelajaran audio visual pada pelajaran sejarah kebudayaan islam 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember tahun pelajaran 

2021/2022 antara lain: 

1. Dalam perencanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember sebelum pembelajaran di kelas berlangsung, guru 

kelas telah mempersiapkan apa saja yang menjadi bahan pada saat 

pembelajaran, yaitu dengan mempersiapkan rencana pelakasanaan 

pembelajaran (RPP), materi atau bahan ajar, media pembelajaran berupa 

laptop, menyiapkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan 

diajarkannya serta menyiapkan bahan untuk melakukan sebuah evaluasi 

yang akan di gunakan pada akhir pembelajaran. 

2. Dalam pelaksanaan penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember, guru menggunakan tiga proses diantaranya yaitu 
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memberikan pretes guna melihat sejauh mana peserta didik mengingat atas 

materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian memulai pelajaran dengan 

menayangkan sebuah film yang terkait dengan materi yang sedang di 

pelajari, setelah itu guru juga menjelaskan kembali terkait yang ada di film 

tersebut dan di akhir pembelajaran guru juga memberikan tugas terhadap 

peserta didik terkait materi yang baru saja dipelajarinya. 

3. Dalam mengevaluasi penerapan media pembelajaran audio visual pada 

pelajaran sejarah kebudayaan islam dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan 

Timur Puger Jember telah ditemukan yaitu menggunakan2 tahapan yaitu 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi proses disini guru 

mengamati peserta didik disaat proses pembelajaran berlangsung dan juga 

memberikan pertanyaan-pertanyaan secara spontan terhadap peserta didik 

terkait materi yang dibahasnya. Sedangkan untuk evaluasi hasilnya guru 

mengadakan tes tertulis/lisan, ulangan harian dan Ujian Akhir Semester. 

Yang dilakukan guru dalam evaluasi hasil disini dengan menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang diajarkan. 

B. Saran 

Setelah dilakukan beberapa tahapan penelitian, maka dapat dirumuskan 

saran-saran kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Kepala Sekolah 

Diharapkan kepala sekolah lebih memperhatikan lagi guru-guru 

yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger 
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Jember dan membimbing, memotivasi lagi agar supaya guru-guru bisa 

lebih aktif dalam mengajar. 

2. Pendidik 

Diharapkan para guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun 

Nasyi‟in Kasiyan Timur Puger Jember supaya lebih mengembangkan 

media yang unik dan lebih kreatif lagi dalam mengajar peserta didik 

sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

dapat meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik dalam belajar. 
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A. KOMPETENSI INTI  

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama Islam 

2. Kompetensi Inti (KI 2):   

       Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam  berinteraksi dengan keluarga,   teman, guru, dan tetangganya 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.2 Terbiasa menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya perintah salat lima waktu. 

 

 

2.2 Menunjukkan hikmah dari peristiwa 

Isra’-    Mi’raj Nabi Muhammad saw 

3.2 Mengenal latar belakang Nabi 

Muhammad saw.  di-Isra’ Mi’rajkan Allah 

swt. 

 

3.2.1 Menjelaskan pengertian Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad saw. 

3.2.2  Menjelaskan  latar belakang Nabi 

Muhammad saw.  di-Isra’ Mi’rajkan Allah swt. 

3.2.4 Menyebutkan tanda-tanda kebesaran 

Allah 

Dalam peristiwa Isra’ Mi’raj nabi Muhammad 

saw 

3.2.4 Menyebutkan  hikmah peristiwa Isra’ 

Mi’raj nabi Muhammad saw 

 

4.2 Menceritakan  kembali peristiwa 

penting di dalam Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad saw. 

 

4.2.1 Menceritakan  peristiwa dalam Isra’ 

Mi’raj Nabi Muhammad saw.  

Madrasah  : MI  

Mata pelajaran  : SKI 

Kelas/Semester  : IV / II 

Materi Pokok              : Latar belakang Nabi Muhammad saw.  di-Isra’ Mi’rajkan 

  Allah swt.  

Alokasi Waktu  : 2 jp 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui  Tanya jawab dan ceramah siswa dapat menjelaskan pengertian Isra’ Mi’ra 

Nabi Muhammad SAW  dengan baik dan benar.  

2. Melalui  diskusi siswa dapat menjelaskan latar belakang Nabi Muhammad SAW di 

Isra’ Mi’rajkan Allah swt dengan baik dan benar.  

3. Melalui  inkuiri siswa dapat menyebutkan tanda tanda kebesaran Allah dalam 

peristiwa Isra’ mi’raj nabi Muhammad saw dengan baik dan benar 

4. Melalui  inkuiri siswa dapat menyebutkan hikmah peristiwa Isra’ Mi’raj nabi 

Muhammad saw 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Isra’ Mi’raj 

2. Latar belakang Nabi Muhammad saw di Isra’ Mi’rajkan 

3. Tanda-tanda kebesaran allah dalam peristiwa isra’ Mi’raj 

4. Hikmah peristiwa Isra’ Mi’raj 

5.  

E. METODE PEMBELAJARAN 

(Ambilkan unsur C pada kalimat tujuan) 

Uswah/contoh/modelling, tanya jawab dan cemarah, diskusi 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media: laptop, LCD,papan tulis 

2. Alat/Bahan: kertas karton, spidol 

3. Sumber Pembelajaran: buku fikih klas x, Al-Qur’an terjemah, internet, kitab fakhul 

qorib, LKS, lingkungan alam sekitar 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salahsatu oeserta didik memimpin doa 

 Guru memperkenalkan diri dilanjutkan dengan mengenal peserta didik melalui 

absensi 

 Guru mempersiapkan fisik dan psikis pesetta didik melalui senam otak 

 Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi uyang akan di 

capai 

 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksnakan 

 Guru membentuk kelompok diskusi 

b. Kegiatan Inti (50 menit)  

 Mengamati 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian Isra’ Mi’raj  

   Peserta didik membaca latar belakang Nabi Muhammad SAW di Isra’ 

Mi’rajkan Allah. 

 



 Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang 

pengertian Isra’ Mi’raj       Nabi Muhammad saw dan latar belakang Nabi 

Muhammad di Isra’ Mi’rajkan. 

  Eksplorasi/eksperimen 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang latar belakang Nabi 

Muhammad SAW di Isra’         Mi’rajkan Allah swt dengan baik dan benar.  

 Mengasosiasi 

 Peserta didik melalui kelompok menyimpulkan tentang latar belakang 

perjalanan Isra’ dan Mi’raj  

 Peserta didik melalui kelompoknya membuat rangkuman tentang latar 

belakang  perjalanan Isra’ dan Mi’raj 

 Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok  menyampanyaikan hasil diskusinya tentang  

tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW di Isra’         Mi’rajkan Allah  

 

c. Penutup (10 menit): 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi pembelajaran 

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap keimanan dan 

sosial 

 Guru memberikan tugas mandiri secara individu 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan berjabat 

tangan 

Pertemuan II 

d. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salahsatu oeserta didik memimpin doa 

 Guru memperkenalkan diri dilanjutkan dengan mengenal peserta didik melalui 

absensi 

 Guru mempersiapkan fisik dan psikis pesetta didik melalui senam otak 

 Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi uyang akan di 

capai 

 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksnakan 

 Guru membentuk kelompok diskusi 

e. Kegiatan Inti (50 menit)  

 Mengamati 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tanda-tanda kebesaran allah 

   Peserta didik membaca hikmah Nabi Muhammad di isra’ mi’rajkan. 

 



 Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang tanda-

tanda kebesaran Allah dan hukmah nabi Muhammad di Isra’ Mi’rajkan. 

  Eksplorasi/eksperimen 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang tanda-tanda Kebesaran Allah    

dan hikmah nabi Muhammad di Isra’ Mi’rajkan dengan baik dan benar 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik melalui kelompok menyimpulkan tentang tanda-tanda 

kebesaran allah dra’ Mi’raj. 

 Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok  menyampanyaikan hasil diskusinya tentang  

hikmah isra’ mi’raj dan tanda-tanda kebesaran allah.  

 

f. Penutup (10 menit): 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi pembelajaran 

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap keimanan dan 

sosial 

 Guru memberikan tugas mandiri secara individu 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan berjabat 

tangan 

H. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian . 

2. Bentuk instrumen dan instrumen  

3. Pedoman penskoran  

a. Tes Tulis bentuk uraian 

    1. Jelaskan pengertian Isra’ mi’raj 

    2. Sebutkan  sebab- sebab Nabi Muhammad di Isra’ Mi’rajkan ? 

    3. Siapa Nama dua orang terdekat Nabi Muhammad yang meninggal sebelum Nabi 

        di Isra’ Mi’rajkan ? 

    4. Pada tanggal dan tahun berapa Nabi Muhammad di isra’ mi’rajkan 

    5. Sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah  

 

    Kunci jawaban: 

1.  

                2.       

3.................... 

4.................... 

5. 

Penskoran: 

Skor 5 jika jawaban benar 

Skor 3 jika jawaban kurang benar 



Skor 1 jika jawaban tidak benar/tidak menjawab 

 

    Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

   Skor maksimaL 

 

b. Instrumen unjuk kerja menyajikan materi versi ke-1: 

No 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Kebenaran 

konsep 
Keberanian Bahasa Kelancaran  

       

       

       

       

  

Penskoran: 

Skor 4 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran SANGAT BAIK 

Skor 3 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran BAIK 

Skor 2 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran CUKUP BAIK 

Skor 1 jika kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran KURANG BAIK 

 

           Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 4 

                       Skor maksimal 

 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2: 

Nama peserta didik: 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenaran 

konsep 

Jika konsepnya 

benar dan sesuai 

dengan yang ada 

pada buku 

pelajaran  

Jika konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari buku 

pelajaran 

Jika konsepnya 

kurang benar 

Jika konsepnya 

tidak benar 

Keberanian  Jika tanpa 

ditunjuk sudah 

berani tampil 

Jika ditunjuk 

baru berani 

tampil 

Jika dipaksa 

baru berani 

tampil 

Jika tidak berani 

tampil 

Bahasa  Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah dipahami 

serta santun 

peyampaiannya 

Jika bahasanya 

komunikatif, 

mudah dipahami 

tapi kurang 

santun 

Jika bahasanya 

kurang 

komunikatif, 

sulit mudah 

dipahami dan 

kurang santun 

Jika bahasanya 

tidak 

komunikatif, 

sulit dipahami, 

dan tidak santun 

Kelancaran  Jika 

penyampaiannya 

sangat lancar 

Jika 

penyampaiannya  

lancar 

Jika 

penyampaiannya 

kurang  lancar 

Jika 

penyampaiannya 

tidak lancar 

 



   Skor perolehan 

Nilai = --------------------- x 4 

  Skor maksimal 

 

Mengetahui,        

Kepala MI         Guru Mapel 

 

 

 

Ali Ridho, S.Pd       Muhammad Maimun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

untuk mengadakan penelitian/riset mengenai Penerapan Media Pembelajaran 
Audio Visual Pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan 
Timur Kecamatan Puger Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

  



PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PADA PELAJARAN 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK KELAS IV DI MADRASAH IBTIDAIYAH IRSYADUN NASYI’IN 

KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telah menyelesaikan penelitian/riset mengenai Penerapan Media Pembelajaran Audio 

Visual Pada Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Irsyadun Nasyi’in Kasiyan Timur Kecamatan Puger 

Jember Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

  



Wawancara Dengan Guru Kelas 
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