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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Obyek Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi, interview dan  

dokumentasi, dapat disajikan gambaran umum daerah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Sejarah berdirinya Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 salah lembaga 

pendidikan swasata yang didirikan pada tahun 1967, berdirinya sekolah ini 

adalah atas prakarsa tokoh agama (ulama’) di lingkungan kecamatan 

Gumukmas yang bernama KH. Badrudin. Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama 

Karangrejo 03 berjarak 35 km dari kota kabupaten, sedangkan jarak dari 

kecamatan adalah 1.5 km. 

Berdirinya Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dan menampung siswa yang terlalu 

jauh untuk melanjutkan ke jenjang tingkat Dasar. Pertama kali berdiri 

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 bernama Madrasah 

Ibtidaiyah Bagorejo 03 dengan seiring berkembangnya kemajuan zaman 

dan untuk meningkatkan eksistensinya maka pada tahun 1989  Madrasah 

Ibtidaiyah Bagorejo 03 berubah nama menjadi Sekolah Dasar Nahdlatul 

Ulama Bagorejo 03 dan akhirnya pada tahun 2012 karena adanya 

pemekaran yang Dusun Karanganyar yang memisahkan diri dari Desa 

Bagorejo menjadi Desa Karangrejo, maka Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama 

Bagorejo 03 menjadi Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03. 
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Predikat NU disini adalah kepanjangan dari nahdlatul ulama’ yang 

menggambarkan Sekolah Dasar bercirikan pendidikan agama, sehingga 

muatan materi yang diajarkan khususnya materi pendidikan agama 

mendapatkan porsi yang lebih dibanding dengan Sekolah Dasar yang 

lain. 

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03. merupakan 

sekolah Dasar yang menerapkan sistim pendidikan gabungan antara formal 

dan keagamaan yang berpedoman pada kurikulum nasional yang didukung 

dengan kurikulum lokal. 

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 selama ini telah 

mengalami pergantian beberapa pemimpin, diantaranya yaitu : 

a. Nur Hasyim.  1967 – 1975  

b. Drs. Abdul Rosyid. 1975 – 1998  

c. Baharuddin.  1998 – 2000  

d. Mahmud   2000 – 2009 

e. Abd. Rohim, S.Pd.I 2009 – sekarang 

 (Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 

2. Letak Geografis Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03. di Desa 

Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, tepatnya 35 km ke 

arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember dan 1,5 km 

dari Kecamatan Gumukmas dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Timur  : Desa Mlokorejo 

b. Sebelah Selatan  : Desa Galadak Abang 

c. Sebelah Barat  : Desa Menampu 
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d. Sebelah Utara  : Desa Ngepean 

(Observasi, Tgl. 21 September 2015) 

3. Profil Sekolah 

a. Nama Sekolah  : SDNU Karangrejo 03 

b. Nomor Stastistik Sekolah : 102350902026 

c. NPSN : 20524118 

d. Alamat Sekolah : Jl. Garuda No. 20 Karanganyar 

Desa : Karangrejo 

Kecamatan : Gumukmas 

Kabupaten : Jember 

Provinsi : Jawa Timur 

Telepon : 0818388029 

e. Status Sekolah : Swasta 

f. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang 

                                                      Kencong 

g. Nomor Akte.*- Kelembagaan : 2583/10432/1/1989 

h. Tahun Berdiri : 1989 

i. Akriditasi : Diakui 

j. Surat Keputusan / SK : Nomor 3465a/104/KP/2001 

k. Tanggal SK : 27 Pebruari 2001 

l. Kegiatan Belajar : Pagi 

m. Kepala Sekolah : Abd. Rohim, S.Pd.I 

(Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 
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4. Jumlah siswa 

Tabel. 3.1 

Data Siswa Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

KELAS 

L/P I II III IV V VI Jumlah 

L 9 7 8 10 8 7 49 

P 14 6 10 7 10 10 57 

Jumlah 23 13 18 17 18 17 106 

 
(Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 

5. Data Guru 

Tabel. 3.2 

Daftar Fasilitas Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

No Nama 
Pend. 

Terakhir 
Jabatan Tugas Mengajar 

1.  Abd. Rohim, S.Pd.I S1 Kepala sekolah  

2.  
Siti Mulazimatul 

Khoiriyah, A. Ma. Pd 
D2 Kurikulum 

 

Matematika 

3.  Suharsih, A. Ma. Pd D2 Bendahara Guru Kelas I 

4.  M. Agud Irwanto, S.Pd S1 Bend. Bangunan Penjaskes 

5.  Mahmud PGA Guru PAI 

6.  Drs. Abd Rosyid S1 Guru Bahasa Daerah 

7.  Nur Syamsu MA Guru Al-Qur’an Hdits 

8.  Supardi SMA Guru Aswaja 

9.  Elis Munfaridayati SMA Guru Guru Kelas III 

10.  Faridah SMA Guru Guru Kelas II 

11.  Al- Mukholafatul SMA Guru Bhs. Inggris 

12.  Novi Agustin Husfa SMA Guru Bhs. Inggris 

13.  
Siti Lailiyatul 

Maghfiroh, S.Pd.I. 
S1 Guru 

 

Guru Kelas IV 

14.  Abdul Ro’uf SMA TU  

15.  Siti Ahib Kh. SMA TU TPQ 

16.  Rohma SMA Guru TPQ 

 
(Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 
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6. Jumlah Rombongan Belajar   

a. Kelas I      : 1 Rombongan Belajar 

b. Kelas II     : 1 Rombongan Belajar 

c. Kelas III   : 1 Rombongan Belajar 

d. Kelas IV : 1 Rombongan Belajar 

e. Kelas V : 1 Rombongan Belajar 

f. Kelas VI : 1 Rombongan Belajar 

7. Fasilitas : 

Tabel. 3.3 

Daftar Fasilitas SDNU Karangrejo 03 2015/2016 

No Fasilitas Jumlah Luas (M) Status 

1 Ruang Kelas 6 246 Milik Sendiri 

2 Gudang 1 30 Milik Sendiri 

3 Ruang Komputer 1 6 Milik Sendiri 

4 Ruang Guru 1 41 Milik Sendiri 

5 Tempat Sepeda Siswa 1 30 Milik Sendiri 

6 Kamar Mandi Guru 1 6 Milik Sendiri 

7 Mushola 1 15 Milik Sendiri 

8 Komputer 1 - Milik Sendiri 

9 Alat Olah Raga 5 - Milik Sendiri 

10 Alat Pramuka 2 - Milik Sendiri 

11 Bangku 53 - Milik Sendiri 

12 Almari 4 - Milik Sendiri 

13 Pengeras suara 1 - Milik Sendiri 

14 Meja Kantor 2 - Milik Sendiri 

(Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 
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Kepala Sekolah 
 

Abd. Rohim, S.Pd.I 

Sekretaris 
 

Laela Maghfuria, A. Ma. Pd 

Kurikulum 
 

Siti Mulazimatul Kh, A. Ma. Pd 

TU 
 

Abdul Ro’uf 

Bendahara 
 

Agud irwanto, S.Pd. 

Kesiswaan 
 

Nur Syamsu 

Guru Agama 
 

Mahmud 

Wali Kelas I 
 

Suharsih, A. Md 

Wali Kelas III 
 

Elis Munfarida 

Wali Kelas V 
 

Nur Syamsu 

Humas 
 

Drs. Abd Rosyid 

Guru B. Inggris 
 

Novi Agustin Husfa 

Wali Kelas II 
 

Faridah 

Wali Kelas IV 
 

Siti Lailiyatul Maghfiroh, S.Pd.I 

Wali Kelas VI 
 

Supardi 

8. Struktur Organisasi Sekolah:  

       Struktur Organisasi Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki setiap lembaga 

pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan program 

kerja lapangan pendidikan.  

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(Dokumentasi, Tgl. 21 September 2015) 
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B. Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa SDNU Karangrejo 03 Gumukmas 

Jember 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penggunaan 

media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar pada Pendidikan 

Agama Islam siswa Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Karangrejo 03, 

peneliti telah mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar pada 

Pendidikan Agama Islam siswa Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama 

Karangrejo 03, yang dipaparkan sebagai mana berikut: 

Penggunaan media visual di SDNU Karangrejo 03 pada 

pendidikan agama Islam ternyata mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Media ini merangsang kemauan siswa untuk ikut 

serta dalam kegiatan pembelajaran terutama mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. Terbukti hasil belajar siswa pada 

semester II tahun pelajaran 2014/2015 kemarin khususnya pada 

pelajaran pendidikan agma Islam dapat mencapai SKBM 68 yang 

awalnya pada semester I hanya 6 SKBM-nya (Mahmud, 

Wawancara, Karangrejo, 21 September 2015). 

 

Dari wawancara dengan guru PAI di atas dijelaskan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media visual 

lebih menggairah para siswa dan membangkitkan semangat siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran terutama pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam 

Hal tersebut sesuai pendapat Bapak Nur Syamsu sebagai guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits, bahwa :. 

Dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

media visual sangat mendukung sekali seperti contoh dalam 
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pembelajaran makhorijul huruf ditunjukkan gambar pola mulud 

yang disertai dengan pentunjuk darimana tempat keluarnya huruf 

setelah itu siswa diajak untuk mempraktikkannya, alhasil siswa 

lebihmudah mempraktikkannya (Nur Syamsu, Wawancara, 

Karangrejo, 21 September 2015). 

 

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu 

Farida selaku guru kelas II, beliau mengungkapkan bahwa : 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas II 

media visual sangat membantu para siswa dalam menyerap materi 

pembelajaran contoh dalam pembelajaran bab thaharah khusunya 

bab wudlu siswa ditunjukkan gambar rangkain tata cara berwudlu 

atau fardu wudlu, setelah mereka mengamati gambar tersebut dan 

setelah itu disuruh menyebutkan secara urut fardunya wudlu 

mereka dapat dengan mudah menyebutkan fardunya wudlu secara 

berurutan  (Farida, Wawancara, Karangrejo, 21 September 2015). 

 

Dari sini, bisa diketahui bahwa media visual merupakan salah satu 

faktor pendorong dalam meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh sebab itu guru 

dituntut untuk lebih pandai dalam menggunakan media pembelajaran 

karena dengan adanya media pembelajaran para siswa lebih aktif dalam 

megikuti kegiatan pembelajaran. 

Sebagai data penguat penggunaan media visual dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa atau dampak kegiatan yang 

dilakukan guru, ada keterangan yang menarik. 

Dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di luar sekolah 

medi visual sangat mendukung hal tersebut, dalam memberikan 

tugas kepada siswa yang harus dikerjakan di luar sekolah seperti 

tugas kelompok para siswa akan lebih senang dalam 

mengerjakannya apa bila disertai dengan media pembelajaran 

(media visual), sebagai contoh guru memberikan tugas kelompok 

untuk mencari dan mengelompokkan hewan-hewan yang halal dan 

haram untuk dimakan, agar siswa lebih semangat maka tiap 

kelompok bisa diberikan satu gambar yang didalamnya terdapat 

macam-macam gambar hewan (Elis Munfarida, Wawancara, 

Karangrejo, 21 September 2015). 
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Sebagai bukti penggunaan media visual dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, ada keterangan yang menarik dari siswa di bawah 

ini : 

Alhamdulillah saya bisa belajar di sekolah ini, dengan 

belajar disini saya mendapat pendidikan agama yang sangat 

penting bagi hidup saya apa lagi pada waktu pembelajarannya 

menggunakan media gambar saya sangat senang untuk 

mengikutinya dan pembelajaran mudah dimengerti dan 

dilaksanakan (Lia, Wawancara, Karangrejo, 21 September 2015). 

 

Dari wawancara di atas menunjukkan adanya hasil yang baik 

dalam penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, biarpun keberhasilan tersebut tidak dapat diukur seberapa besar 

keberhasilan yang telah dicapai. 

Hasil observasi lapangan, telah didapati singkronisasi atau 

kesamaan dengan paparan responden di atas, dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah terutamanya pendidikan agama Islam dengan adanya media 

visual yang ditunjukkan oleh guru, maka siswa berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, hal itu dikarenakan rasa ingin tahu siswa yang  

tinggi dan pembelajaran menjadi semakin menyenangkan, dan hasil dari 

pada pendidikan agaam Islam yang  Nampak diantaranya peserta didik 

bisa mentaati perintah guru dan tidak ngelamak  tetap taat dan patuh 

kepada Bapak Ibu guru, mayoritas peserta didik sudah membudayakan 

salam bila bertemu Bapak/ Ibu guru, dalam kegiatan keagamaan antusias 

para siswa sudah tinggi, dalam pergaulan sesama teman saling 

menghormati satu sama lainnya, yang tua menghormati yang muda begitu 

juga yang tua menghormati yang muda (observasi, 21 September 2015). 
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Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi penggunaan media 

visual bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa baik di sekolah maupun di 

luar sekolah hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya SKBM 

siswa yang semakin membaik terutamanya dalam pendidikan agama 

Islam. 

a. Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa di sekolah  SDNU Karangrejo 03 

Gumukmas Jember 

Untuk memperdalam hasil dari penelitian penggunaan media 

visual dalam meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa di sekolah  di SDNU Karangrejo 03, maka di sini akan dibahas 

sub fokus masalah yaitu penggunaan media visual dalam 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam siswa di 

sekolah, dari sub fokus masalah tersebut didapat paparan keterangan 

sebagai berikut : 

Media visual yang digunakan di SDNU Karangrejo 03 

ternyata dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pendidikan 

agama Islam. Anak-anak terdorong aktif  dalam kegian 

pendidikan agama Islam, misalnya pada pembiasaan shalat 

berjamaah atau kegiatan baca tulis Al-Qur’an di sekolah siswa 

lebih antusias untuk mengikutinya (Elis Munfarida, Wawancara, 

Karangrejo, 23September 2015). 

 

Dari paparan di atas bahwa media visual atau gambar sangat 

diminati dan disenangi siswa namun demikian agar pembelajaran lebih 

bergairag media visual yang ada harus didukung dengan adanya 

persiapan materi dan metode pembelajaran yang interaktif dan 

komunikatif agar semangat dan emosi siswa tergugah. 
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Hal tersebut senada dengan pendapat dari Bapak Nur Syamsu 

sebagai guru Al-Qur’an Hadits yang menerangkan, bahwa : 

Sebagai guru Al-Qur’an Hadits, agar anak-anak bisa 

mempraktekkan apa yang sudah diajarkan dalam materi Al-Qur’an 

Hadits, maka kita harus bisa memunculkan ide-ide segar dalam 

pembelajaran agar para siswa mudah menerima apa yang kita 

ajarkan dan tidak berat dalam mengamalkannya, selain ide segar 

tersebut metode dan media pembelajaran sangat-sangat  diperlukan 

terutamanya media visual (Nur Syamsu, Wawancara, Karangrejo, 

23 September 2015). 

 

Dengan begitu anak-anak akan mengamalkan apa yang telah 

diajarkan oleh guru seperti ungkapan yang diungkapkan Bapak Nur 

Syamsu kita harus bisa memunculkan ide-ide segar agar para siswa 

mudah menyerap dan mengamalkan pelajaran yang telah diberikan 

oleh guru, selain itu juga harus ada metode dan media pembelajaran 

yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut.  

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Bapak Mahmud 

sebagai guru pendidikan agama Islam yang menerangkan, bahwa : 

Demi meningkatkan aktivitas belajar siswa di sekolah 

media visual harus didukung dengan persiapan materi dan motode 

pembelajaran yang baik, dengan demikian pembelajaran akan lebih 

menyenangkan dan mengena pada sanubari siswa. Sudah jelas kita 

ketahui bahwasanya siswa diusia sekolah dasar itu akan senang 

apabila diperlihatkan gambar-gambar yang mendukung materi 

pembelajaran (Mahmud, Wawancara, Karangrejo, 23 September 

2015). 

 

Sebagai bukti penggunaan media visual dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, ada keterangan yang menarik dari siswa di 

bawah ini : 

Saya sangat senang dan semangat mengikuti pembelajaran 

pendidikan agama islam apabila guru bedang studinya 

menggunakan media gambar, biasanya guru menunjukkan gambar 

setelah itu kami disuruh mengamati dan menuliskan kesimpulan 
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dari gambar tersebut contoh gambar orang sholat (Ningrum, 

Wawancara, Karangrejo, 23 September 2015). 

 

Sementara itu, berdasarkan observasi terdapat kesesuaian 

dengan paparan di atas bahwasanya penggunaan media visual dalam 

meningkatkan aktivitas belajar pendidikan Agama Islam siswa di 

sekolah sangat besar perananannya hal tersebut terbukti dengan 

keantusiasan siswa dalam mengikuti pendidikan agama Islam di 

sekolah yang mana dalam pembelajaran tersebut menggunakan media 

gamabar atau media-media yang lainnya selain media tersebut juga 

diperlukan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif (observasi, 

23 Sebtember 2015). 

Dari paparan dan hasil observasi di atas sudah terlihat jelas 

bahwa penggunaan media visual sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa di sekolah karena dengan adanya 

media visual siswa lebih banyak beraktivitas diantaranya melihat, 

mengamati, berpikir, menulis dan menyimpulkan atas apa yang mereka 

lihat dan siswa juga lebih semangat dan senang dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran terutama materi pendidikan agama Islam. 

b. Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa di luar sekolah SDNU Karangrejo 

03 Gumukmas Jember 

Secara teoritis, belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Sedangkan menurut Muhibbin Syah belajar merupakan 
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aktivitas yang berproses, sudah tentu di dalamnya terjadi perubahan-

perubahan yang bertahap. 

Untuk memperdalam hasil dari penelitian Penggunaan media 

visual dalam meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa di luar sekolah SDNU Karangrejo 03, maka disini akan dibahas 

sub fokus masalah yang kedua yaitu Penggunaan media visual dalam 

meningkatkan aktivitas belajar diluar sekolah Pendidikan Agama Islam 

siswa, dari sub fokus masalah tersebut didapat paparan keterangan 

sebagai berikut : 

Media ini dapat mendorong siswa tetap meningkatkan 

kegian belajar pendidikan agama Islam di luar sekolah, dari 

apersepsi yang sering dilakukan sebelum pembelajaran pendidikan 

agama Islam, sebagian besar siswa tetap menjalankan shalat lima 

waktu dirumah baik secara berjamaah atau munfarid, dan mereka 

lebih sopan dan tawadlu’ terhadap orang tua atau guru-guru ketika 

diluar jam sekolah (Mahmud, Wawancara, Karangrejo, 26 

September 2015). 

 

Media visual dalam pendidikan merupakan media yang paling 

meyakinkan dalam meningkatkan belajar siswa di luar sekolah, 

terutamanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat 

tercermin dalam prilaku spiritual, dan sosial siswa. 

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Ibu Elis Munfarida 

sebagai guru kelas II yang menerangkan, bahwa : 

Dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di luar sekolah 

medi visual sangat mendukung hal tersebut, dalam memberikan 

tugas kepada siswa yang harus dikerjakan di luar sekolah seperti 

tugas kelompok para siswa akan lebih senang dalam 

mengerjakannya apa bila disertai dengan media pembelajaran 

(media visual), sebagai contoh guru memberikan tugas kelompok 

untuk mencari dan mengelompokkan hewan-hewan yang halal dan 

haram untuk dimakan, agar siswa lebih semangat maka tiap 

kelompok bisa diberikan satu gambar yang didalamnya terdapat 
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macam-macam gambar hewan (Elis Munfarida, Wawancara, 

Karangrejo, 21 September 2015). 

. 

Dari hail wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya media 

visual dapat menambah semangat siswa untuk mengerjakan tugas 

kelomlok di luar jam sekolah sebagai bentuk aktivitas belajar di luar 

sekolah.  

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Ibu Siti Lailiyatul 

Maghfiroh sebagai guru kelas IV yang menerangkan, bahwa : 

Dalam memberikan tugas belajar siswa di luar jam sekolah 

seperti meresum atau tugas kelompok, dan agar siswa segera dapat 

menyelesaikannya, maka media visual sangat membantu hal 

tersebut, sebagai contoh pada tugas untuk menjelaskan dan 

mencari contoh toleransi antar umat beragama bila disertai media 

visual yang mendukung tugas tersebut, maka tersebut akan segera 

terselesaikan karena siswa merasa senang dan bersemangat dalam 

mengerjakannya (Siti Lailiyatul Maghfiroh, Wawancara, 

Karangrejo, 26 September 2015). 

 

Sebagai bukti penggunaan media visual dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, ada keterangan yang menarik dari siswa di 

bawah ini : 

Saya sangat senang dalam mengerjakan tugas rumah (PR) 

apa bila disertai gambar-gambar yang harus saya amati karena 

dengan adanya media gambar rasa ingin tau saya semakin tinggi. 

Pernah ada tugas untuk mencari dan mengelompokkan hewan-

hewan yang halal dan haram untuk dimakan dan setiap kelompok 

diberi gambar macam-macam hewan (Fikron, Wawancara, 

Karangrejo, 26 September 2015). 

 

Hasil observasi di lapangan ada kesamaan dengan hasil 

wawancara di atas, dalam pemberian tugas rumah apabila dalam 

pemberian tugas tersebut dengan disertai dengan media visual 

terutamanya media gambar siswa lebih mudah mengerjakannya dan 

tepat waktu dalam mengumpulkannya.(observasi, 28 September 2015). 
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Dari paparan dan hasil observasi di atas dapat dikatakan bahwa 

penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar di luar 

sekolah  pendidikan agama Islam siswa sangat diperlukan untuk 

menambah gairah siswa dalam mengerjakan tugas dan 

menyelesaikannya tepat pada waktunya. 

C. Pembahasan Temuan 

Dalam pembahasan temuan ini peneliti akan mengungkapkan temuan 

penelititan yang peneliti lakukan di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama 

Karangrejo 03 terkait dengan sub focus penelitian yaitu : 1) Penggunaan 

media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa di sekolah SDNU Karangrejo 03 dan 2) Penggunaan media visual dalam 

meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam siswa di luar sekolah 

SDNU Karangrejo 03, September dan Oktober peneliti menemukan beberapa 

temuan terkait dengan Penggunaan media visual dalam meningkatkan 

aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam siswa SDNU Karangrejo 03 

1. Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas Belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah SDNU Karangrejo 03 

Gumukmas Jember 

Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa di sekolah SDNU Karangrejo 03,  media 

visual sangat diminati dan disenangi siswa namun demikian agar 

pembelajaran lebih bergairag media visual yang ada harus didukung 

dengan adanya persiapan materi dan metode pembelajaran yang interaktif 

dan komunikatif agar semangat dan emosi siswa tergugah.  
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Dari paparan dan hasil observasi di atas sudah terlihat jelas bahwa 

penggunaan media visual sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa di sekolah karena dengan adanya media visual 

siswa lebih banyak beraktivitas diantaranya melihat, mengamati, berpikir, 

menulis dan menyimpulkan atas apa yang mereka lihat dan siswa juga 

lebih semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

terutama materi pendididkan agama Islam. 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa hingga dapat mendorong proses 

belajar. Bentuk-bentuk media pembelajaran digunakan untuk 

menningkatkan pengalaman belajar agar menjadi lebih konkrit. 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tidak nanya 

sekedar menggunakan kata-kata (symbol verbal). Dengan demikian, dapat 

kita harapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi siswa (Sumiati 

dan Asra, 2008 : 160). 

Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan, meliputi kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial. Kebutuhan menimbulkan dorongan untuk 

berbuat. Perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk perubahan 

belajar dan bekerja, dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan tertentu 

dan untuk mencapai tujuan tertentu pula..  

Sardiman memberi penjelasan bahwa, bahwa yang dimaksud 

aktivitas belajar itu adalah aktifitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. Sebagai 
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contoh seseorang itu sedang belajar membaca. Secara fisik kelihatan 

bahwa orang tadi membaca menghadapi suatu buku, tetapi mungkin 

fikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju buku yang dibaca. Ini 

mnunjukkan tidak ada keserasian antara aktivitas visik dan aktivitas 

mental.kalau sudah demikian, maka belajar itu tidak akan optimal 

(Sardiman, 2005: 100). 

Dengan begitu anak-anak akan mengamalkan apa yang telah 

diajarkan oleh guru seperti ungkapan yang diungkapkan Bapak Nur 

Syamsu kita harus bisa memunculkan ide-ide segar agar para siswa mudah 

menyerap dan mengamalkan pelajaran yang telah diberikan oleh guru, 

selain itu juga harus ada metode dan media pembelajaran yang mendukung 

kegiatan pembelajaran tersebut.  

Dari keterangan di atas dapat dimpulkan bahwa penggunaan media 

visual di SDNU Karangrejo 03 sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa di sekolah karena dengan adanya media visual 

siswa lebih banyak beraktivitas diantaranya melihat, mengamati, berpikir, 

menulis dan menyimpulkan atas apa yang mereka lihat dan siswa juga 

lebih semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

terutama materi pendididkan agama Islam. 

2. Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa di luar sekolah SDNU Karangrejo 03 

Gumukmas Jember 

Media visual dalam pendidikan merupakan media yang paling 

meyakinkan dalam meningkatkan belajar siswa di luar sekolah, 
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terutamanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat 

tercermin dalam prilaku spiritual, dan sosial siswa. 

Dari paparan dan hasil observasi diatas dapat dikatan bahwasanya 

penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar di luar 

sekolah  pendidikan agama Islam siswa sangat diperlukan untuk 

menambah gairah siswa dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikannya 

tepat pada waktunya. 

Djamarah menjelaskan media visual yaitu media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip (film rangkai), slide (film bingkai), foto, 

gambar atau lukisan, cetakan. Adapula media visual yang menampilkan 

gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun 

(Djamarah, 2010 : 212). 

Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

melakukan kegiatan tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Sedangkan 

menurut Muhibbin Syah belajar merupakan aktivitas yang berproses, 

sudah tentu di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap 

(Syah, 2005: 109). 

Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada orang 

yang belajar, apakah itu mengarah kepada yang lebih baik ataupun yang 

kurang baik, direncanakan atau tidak. Hal lain yang selalu terkait dalam 

belajar adalah pengalaman-pengalaman yang berbentuk interaksi dengan 

orang lain atau lingkungannya. 
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Dalam pemberian tugas rumah apabila dalam pemberian tugas 

tersebut dengan disertai dengan media visual terutamanya media gambar 

siswa lebih mudah mengerjakannya dan tepat waktu dalam 

mengumpulkannya. 

Penggunaan media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar  

pendidikan agama Islam siswa di luar sekolah  sangat diperlukan untuk 

menambah gairah siswa dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikannya 

tepat pada waktunya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media visual dalam meningkatkan aktivitas belajar pendidikan agama 

Islam siswa di luar sekolah  SDNU Karangrejo 03 sangat diperlukan untuk 

menambah gairah siswa dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikannya 

tepat pada waktunya. 


