
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Berbagai cara telah dikenalkan serta digunakan dalam proses belajar mengajar dengan 

harapan pengajaran guru akan lebih berkesan dan pembelajaran bagi murid akan lebih 

bermakna. Sejak beberapa tahun belakangan ini teknologi informasi dan komunikasi telah 

banyak digunakan dalam proses belajar mengajar, dengan satu tujuan mutu pendidikan akan 

selangkah lebih maju. 

Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam 

merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan informasi 

dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan 

teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga bagi 

pelajar, dengan nilai media diharapkan mereka akan lebih mudah untuk menentukan dengan 

apa dan bagaimana siswa dapat menyerap informasi secara cepat dan efisien. Sumber 

informasi tidak lagi terfokus pada teks dari buku semata, akan tetapi lebih luas. 

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan mempunyai peran 

penting dalam usaha peningkatannya. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu 

proses yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dan 

swasta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan 

kurikulum, pengembangan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan 

materi ajar, serta peningkatan skill bagi guru dan tenaga kependidikan.
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Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks, 

dimana banyak faktor yang mempengaruhi. Guru merupakan salah satu komponen yang 

terpenting dalam pendidikan. Dengan kualitas guru yang baik, maka yang diharapkan proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. 

Seorang guru harus memenuhi beberapa kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yakni kompetensi pedagogis, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Adanya standard kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru 

menuntut seorang guru harus mampu menekuni dalam segala bidang dan harus senantiasa 

mengikuti perkembangan teknologi. Sudah bukan zamannya lagi guru menyampaikan materi 
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pelajaran hanya dengan menggunakan metode ceramah dan media yang digunakan hanya 

sekedar papan tulis ataupun gambar mati. 

Secara esensial tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa 

melalui interaksi dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Keberhasilan guru dalam 

menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru 

dengan siswa. Komunikasi yang tidak lancar mengakibatkan pesan yang disampaikan guru 

tidak diserap oleh siswa secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya sebuah media 

pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. 

Kehadiran media pembelajaran mempunyai arti dan makna yang cukup penting dalam 

proses belajar mengajar. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. 

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru mengucapkan melalui kata atau kalimat 

tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkritkan dengan kehadiran media.
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Dewasa ini orang semakin sadar dan merasakan akan pentingnya media dalam rangka 

proses pembelajaran. Ini karena pada hakikatnya proses belajar adalah proses komunikasi. 

Proses komunikasi (proses penyampaian pesan) harus diciptakan atau diwujudkan melalui 

kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan siswa. 

Pesan atau informasi dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman dan 

sebagainya. Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati 

orang lain. Tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam 

pembelajaran sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh 

kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan siswa, kurang menarik perhatian dan sebagainya. 

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses komunikasi perlu digunakan 

sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut media. 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membantu kelancaran, 

efektifitas dan efisien pencapaian tujuan pembelajaran. Media merupakan salah satu 

komponen yang tidak bisa diabaikan dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang 

sukses, bahkan pembelajaran yang dimanipulasikan dalam bentuk media pembelajaran dapat 

menjadikan siswa belajar sambil bermain dan bekerja. Dengan menggunakan suatu media 

dalam belajar akan lebih menyenangkan siswa dan sudah tentu pembelajaran akan benar-

benar bermakna. Salah satu alasan digunakannya media dalam proses belajar  mengajar 

adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti taraf 

perkembangan, dimulai dari taraf berfikir konkrit menjadi abstrak, dimulai dari berfikir 

sederhana ke komplek.
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Penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berfikir tersebut. 

Karena dengan media, hal-hal yang abstrak dapat dikonkritkan dan hal-hal yang komplek 

dapat disederhanakan. 

Daya serap setiap siswa terhadap kalimat yang guru sampaikan relatif  kecil, karena 

siswa hanya dapat menggunakan indera pendengaran (audio), bukan penglihatan (visual). 

Selain itu juga, karena penguasaan bahasa anak yang relatif belum banyak.
4
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penelitian menemukan bahwa pengetahuan seseorang melalui penglihatan 83 % lebih besar 

dari pada 11 % melalui pendengaran. Sedangkan kemampuan daya ingat sebesar 50 % dari 

penglihatan dan 20 % dari pendengaran.
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 Sekolah lanjutan tingkat pertama seharusnya sudah menggunakan teknologi yang 

maju dalam setiap pembelajaran. Akan tetapi pembelajaran PAI yang dilaksanakan di MTs 

YASPI masih terkesan monoton dengan menggunakan metode ceramah dan penggunaan 

media papan tulis. Pelaksanaan pembelajaran yang monoton serta penggunaan media buku 

dan papan tulis menyebabkan kondisi kelas kurang kondusif untuk melaksanakan 

pembelajaran. Siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru dan ketika diberikan 

kesempatan untuk bertanya tidak ada yang menggunakannya. Pembelajaran berlangsung 

searah dan kurang melibatkan keaktifan siswa. Penggunaan media buku dan papan tulis dari 

hasil observasi masih belum maksimal. Keterbatasan jumlah buku yang dipinjam sekolah 

membuat siswa tidak menyimak penjelasan dari guru.Selain itu penggunaan media papan 

tulis membuat waktu tidak efisien. Waktu yang digunakan guru untuk menulis materi di 

papan tulis cukup banyak terbuang, dan hal ini tidak dimanfaatkan siswa dengan baik. Dari 

hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran PAI MTs YASPI diketahui bahwa 

jumlah buku pelajaran yang tidak mencukupi jumlah siswa dan penggunaan media serta 

metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi menjadikan pembelajaran tidak 

menarik dan hasil belajar siswa rendah bahkan cenderung jelek dalam pelajaran PAI. Adapun 

nilai rata-rata siswa yang diperoleh selama ini pada materi PAI dengan nilai 70 dibawah rata-

rata KKM yang dimana KKM MTs YASPI sendiri 80. Tidak diikutsertakannya mata 

pelajaran PAI dalam mata pelajaran yang diujikan secara nasional membuat beberapa siswa 

tidak menganggap penting mata pelajaran PAI dan lebih fokus pada mata pelajaran yang 

diujikan secara nasional. Hal ini menurut guru mata pelajaran PAI menjadi salah satu sebab 

hasil belajar di kelas VII cukup rendah.Tindakan yang digunakan adalah penggunaan 

multimedia berbasis komputer. Bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PAI di kelas VII. 

Berangkat dari hal tersebut penulis kemudian mengupayakan untuk menyelesaikan 
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permasalahan dengan melakukan penelitian tindakan terhadap kelas VII MTs YASPI dengan 

tindakan berupa penggunaan multimedia berbasis komputer sebagai media pembelajaran. 

Penggunaan media ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sehingga siswa lebih 

tertarik terhadap pembelajaran PAI dan hasil belajarnya meningkat.Dari permasalahan diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul : PENGGUNAAN 

MULTIMEDIA BERBASIS KOMPUTER SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII PADA MATA PELAJARAN AKIDAH 

AKHLAK MATERI ASMAUL HUSNA DI MTs YASPI LABUHAN DELI. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa. 

2. Kurangnya antusias siswa dalam menyambut pelajaran. 

3. Guru kurang melatih siswa dalam meningkatkan belajar. 

4. Metode yang digunakan guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga sering 

kali ditemui siswa yang mengantuk. 

5. Guru belum memaksimalkan metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas VII MTs YASPI sebelum 

menggunakan multimedia berbasis komputer? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan multimedia berbasis 

komputer di kelas VII MTs YASPI? 

3. Bagaimana hasil belajar PAI siswa kelas VII MTs YASPI setelah pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan multimedia berbasis komputer? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas VII MTs YASPI 

sebelum menggunakan multimedia berbasis komputer. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan 

multimedia berbasis komputer di kelas VII MTs YASPI. 

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

multimedia berbasis komputer di kelas VII MTs YASPI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian akan memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang memberi perhatian terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan multimedia berbasis komputer pada semua 

jenjang pendidikan. 

b. Penelitian ini memberikan konstribusi pada penerapan multimedia berbasis 

komputer khususnya pada pembelajaran PAI . 

c. Sebagai wahana uji kemampuan bagi peneliti terhadap bekal teori yang diperoleh 

pada saat kuliah serta sebagai upaya memberikan gambaran dan pengetahuan 

dalam penerapan multimedia berbasis komputer. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai penerapan 

multimedia berbasis komputer yang digunakan dalam membantu siswa 

memahami pembelajaran PAI. 

b. Sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan bagi peneliti 

berikutnya yang akan melakukan kajian yang berhubungan dengan penerapan 

multimedia berbasis komputer pada pembelajaran PAI 

 


