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ABSTRAK 
 
 

Setiap guru PAI pada MAN Kuala Simpang memiliki kesempatan yang 
luas dalam memanfaatkan media elektronik berbasis komputer untuk tujuan 
melaksanakan proses pengajaran. Dari luasnya kesempatan tersebut, pengajaran 
dapat dilakukan secara moderen sehingga siswa dapat belajar lebih aktif dan 
memiliki motivasi yang lebih baik dibandingkan belajar secara manual, yakni 
guru memberikan catatan serta menjelaskan materi pembelajaran dengan 
menggunakan metode ceramah.  

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengajaran 
menggunakan media elektronik oleh guru PAI pada MAN Kuala Simpang dan 
untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan saat guru PAI mengajar 
menggunakan media elektronik untuk siswa MAN Kuala Simpang.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode field research 
(penelitian lapangan) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sedangkan 
jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Adapun 
teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
penyebaran angket serta wawancara yang dilakukan dengan para guru PAI yang 
mengajar pada MAN Kuala Simpang.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengajaran PAI dengan 
menggunakan media elektronik seperti belajar dengan menggunakan media 
internet, infokus CD ROM dan lain sebagainya pada MAN Kuala Simpang belum 
terlaksana sebagaimana layaknya. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya 
sejumlah media tersebut sehingga pengajaran PAI masih dilaksanakan secara 
manual, yakni belajar mencatat melalui papan tulis dan buku, termasuk siswa 
mendengarkan penjelasan guru dengan menggunakan metode ceramah. 

Selanjutnya para guru PAI jika mengajar menggunakan media elektronik 
untuk siswa MAN Kuala Simpang dinilai dapat mempengaruhi sikap dan aktifitas 
belajar siswa, karena belajar dengan menggunakan media siswa lebih termotivasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

dan hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan belajar dengan cara mencatat 
dan mendengar penjelasan guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Setiap guru mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat dibutuhkan adanya pengetahuan yang 

cukup tentang media pembelajaran, terutama media elektronik karena media 

tersebut merupakan wahana penyalur informasi atau pesan pembelajaran dan 

kehadirannya sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Media yang dimanfaatkan sebagai media belajar dan sumber belajar, dapat 

menampilkan berbagai obyek, hal tersebut tergantung pada apa yang diajarkan 

oleh guru kepada siswa, hal ini sejalan dengan penjelasan yang menyatakan bahwa 

media yang merupakan sebagai sumber belajar maka secara luas dapat diartikan 

dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui media elektronik.1 

Melalui wahana tersebut, proses pengajaran dapat dilakukan secara lebih 

luas dan lebih mampu membuka wawasan peserta didik, apalagi pemanfaatan 

media elektronik untuk tujuan pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi dan 

fokus pada apa yang sedang dipelajarinya, termasuk untuk tujuan pembelajaran 

PAI (SKI). Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih bervariasi dan 

aktifitas belajar juga menjadi akan lebih meningkat dibandingkan dengan guru 

mengajar hanya memanfaatkan media buku dan papan tulis semata. 

Dari berbagai  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi tersebut  

                                                
1 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hal. 136. 

 

1 
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kiranya telah pula membawa berbagai pengaruh dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran. Di antara media yang saat ini tengah dikembangkan dalam dunia 

pendidikan adalah audio visual termasuk internet yang dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk memperoleh atau menyerap nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

(SKI).  

Memperhatikan perkembangan yang ada saat ini yang begitu pesatnya, 

untuk lembaga pendidikan seperti MAN Kuala Simpang, sarana belajar PAI (SKI) 

melalui media sebenarnya harus dijadikan sebagai belajar alternatif, apalagi proses 

pembelajaran yang dilakukan melalui media seperti media audio visual dipandang 

relatif cukup baik. Namun untuk menggunakan media bervariasi membutuhkan 

keahlian tersendiri, terutama keahlian dalam operasionalnya. 

Baik tidaknya penggunaan suatu media seperti media elektronik sebagai 

sumber pembelajaran, di satu sisi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemanfaatan 

sumber belajar tersebut, hal ini dikarenakan banyakynya sumber pembelajaran 

berupa media seperti buku, baik ada diperpustakaan pribadi dan yang ada di 

lembaga pendidikan, termasuk media massa seperti surat kabar maupun televisi.2  

Kesemua media yang berbasis teknologi tersebut dalam penerapannya 

sangat tergantung pada tingkat kebutuhannya, meskipun pada konteks yang lain 

sangat dipengaruhi oleh penguasan guru terhadap berbagai jenis media dimaksud, 

apakah internet, DVD/VCD, infokus dan lainnya. Kemudian baik tidaknya tingkat 

kemampuan siswa dalam menerima proses pembelajaran PAI melalui masing-

masing media tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat respon siswa 

                                                
2 Ibid, hal. 139. 
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terhadap belajar dengan menggunakan media moderen semisal belajar melalui 

media infokus. 

Saat ini, MAN Kuala Simpang belum terlihat adanya penggunaan media 

elektronik sebagaimana dijelaskan di atas untuk pembelajaran PAI. Dari hasil 

pengamatan juga terlihat bahwa belum ada guru yang mengajar SKI dengan 

menggunakan media televisi atau melalui media audio visual. Proses pengajaran 

masih berlangsung secara klasik, yakni guru mencatat materi di papan tulis, 

menerangkan dan meminta siswa untuk mencatat isi buku.  

Di sisi yang lain, sudah barang tentu pihak madrasah dan guru PAI juga 

memiliki sejumlah kendala sehingga pembelajaran PAI seperti SKI tidak 

menggunakan media elektronik selain media papan tulis. Sementara dorongan dari 

pemerintah menginginkan agar guru dapat mengajar dengan pemanfaatan sejumlah 

media moderen, sehingga pengaruh belajar siswa menjadi lebih meningkat. 

Dilihat dari sisi pengajaran elektronik sebenarnya proses pengajaran 

tersebut pengajaran yang berbasis komputer, siswa dapat belajar melalui ruang 

yang didesain secara khusus sehingga keberadaan siswa dan guru dalam ruang 

tersebut dapat mengakses berbagai isi pengajaran atau pembelajaran PAI. 

Belajar melalui media yang demikian, memang membutuhkan biaya dan 

ketrampilan yang khusus terutama ketrampilan para guru PAI dalam menampilkan 

berbagai menu pengajaran. Tanpa itu semua, melaksanakan pengajaran PAI 

berbasis komputer jelas akan sulit terlaksana. 

Ada kemungkinan yang dialami oleh lembaga MAN Kuala Simpang tidak 

memiliki sumber daya materil sehingga pengajaran berbasis elektronik tidak dapat 
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dilaksanakan. Ada pula kemungkinan kompetensi guru PAI tidak ada di bidang 

media teknologi informasi sehingga sangat memungkinkan tidak terjadinya 

pengajaran dengan cara yang demikian. 

Di sisi yang lain, pengajaran dengan menggunakan media elektronik 

dipandang memiliki kelebihan tersendiri bagi dunia pendidikan. Kelebihan 

pertama terletak pada bervariasinya proses pengajaran. Kedua, dapat dilihat dari 

kuatnya pengaruh siswa untuk belajar aktif, selebihnya siswa dapat memperoleh 

informasi tentang materi PAI seperti SKI lebih banyak dan proses pengajaran 

menjadi lebih efektif. 

Meskipun demikian, penjelasan yang peneliti kemukakan di atas masih 

bersifat asumsi dan pandangan sekilas yang dilakukan pada MAN Kuala Simpang. 

Untuk menghilangkan asumsi tersebut, peneliti harus melakukan penelitian 

sedemikian rupa, sehingga segala apa yang diasumsikan diperoleh jawaban yang 

konkrit dan diperoleh data tentang kebenarannya. 

Atas dasar uraian di atas, penulis akan meneliti secara seksama tentang ada 

tidaknya media pengajaran yang berbasis elektronik pada MAN Kuala Simpang. 

Justru karena itu, peneliti akan meneliti dan membahas tentang: Efektifitas 

Penggunaan Media Pendidikan Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap 

Keberhasilan Pengajaran Agama Islam Pada MAN Kuala Simpang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang tersebut perlu diidentifikasi permasalahan 

dalam pembahasan ini sebagai berikut:  
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1. Apakah pengajaran PAI dengan menggunakan media elektronik akan 

lebih efektif? 

2. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan saat menggunakan media 

elektronik untuk siswa MAN Kuala Simpang?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan penelitian ini 

antara lain:  

a. Untuk mengetahui efektifitas pengajaran menggunakan media elektronik 

oleh guru PAI pada MAN Kuala Simpang 

b. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan saat guru PAI mengajar 

menggunakan media elektronik untuk siswa MAN Kuala Simpang  

 

D. Penjelasan Istilah 

 Setiap kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan 

menurut para ahli,hal tersebut guna menghindari dari kesalahpahaman pembaca 

terhadap makna atau pengertian dari kata-kata tersebut. Adapun kata-kata istilah 

tersebut dapat dijelaskan berikut ini: 

1. Efektifitas 

Makna kata efektifitas berdasarkan arti dalam Kamus Bahasa Indonesia 

adalah: Keefektifan. Sedangkan keefektifan artinya kemanjuran, kemujaraban.3 

Dalam Kamus Ensiklopedi Umum, efektifitas adalah: Menunjukkan taraf 

                                                
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hal. 141. 
 
4 Yayasan Kanisius, Ensiklopedi Umum (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977), hal. 296. 
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tercapainya suatu tujuan, suatu ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-

ukuran yang agak pasti.4  

 Efektifitas yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah, daya 

guna penggunaan media pendidikan elektronik serta pengaruh yang ditimbulkan 

terhadap keberhasilan pengajaran agama Islam pada MAN Kuala Simpang. 

 2. Penggunaan 

 Makna kata penggunaan adalah: Proses, perbuatan, cara menggunakan 

sesuatu, pemakaian.5 Penulis maksudkan dengan kata penggunaan dimaksud 

adalah, pemanfaatan media pendidikan elektronik untuk tujuan pengajaran agama 

Islam secara efektif dan memiliki pengaruh positif bagi siswa MAN Kuala 

Simpang dalam belajar. 

3. Media Pendidikan elektronik  

 Dimaksudkan dengan media pendidikan elektronik sebagai berikut, yakni 

sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam 

bentuk sekolah maya.6  

Penulis maksudkan dengan media pendidikan elektronik adalah, 

pendidikan yang mengajarkan agama Islam kepada siswa MAN Kuala Simpang 

dengan menggunakan media teknologi, seperti belajar dengan menggunakan 

internet serta media berbasis komputer. 

 

                                                
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), hal 328.  
 
6 Purbo, Onno, Teknologi e-learning Berbasis PHP dan MySQL, (Online), Diakses 

Melalui: http://id.wikipedia.org., Tanggal 5 Maret 2014. 
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4. Pengaruh 

Pengaruh artinya: Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda 

dan sebagainya) yang berkuasa atau berkekuatan gaib.7 Penulis maksudkan dengan 

pengaruh dalam pembahasan adalah, sesuatu yang muncul secara positif dalam diri 

siswa MAN Kuala Simpang saat belajar agama Islam melalui media pendidikan 

elektronik yang dari pengaruh tersebut menimbulkan kesan bahwa pengajaran 

yang dilaksanakan menimbulkan kesan pengajaran yang efektif. 

5. Keberhasilan 

Makna kata keberhasilan adalah: Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil 

dan kata kerja berhasil. Berhasil diartikan sebagai mendatangkan hasil, ada 

hasilnya.8 Sedangkan keberhasilan adalah kata benda abstrak yang artinya: perihal 

(keadaan berhasil). 

Penulis maksudkan dengan kata keberhasilan di atas adalah, nilai 

kemajuan yang diperoleh setelah proses pengajaran agama Islam diupayakan 

melalui media pendidikan elektronik siswa MAN Kuala Simpang. 

6. Pengajaran 
 

Makna kata pengajaran adalah: Kata   pengajaran  berasal   dari kata dasar 

ajar yang diberi awalan pe dan akhiran an, yang berarti: Cara (perbuatan dsb)   

mengajar atau mengajarkan, perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar.9  

Penulis maksudkan dengan kata pengajaran dalam pembahasan ini adalah, 

                                                
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus…., hal. 284. 

 
8 Ibid, hal. 343. 
 
9 Ibid., hal. 22. 
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membuat orang pintar melalui proses belajar-mengajar yang dilakukan melalui 

media pendidikan elektronik bagi siswa MAN Kuala Simpang. 

7. Agama Islam 

Kata agama Islam terdiri dari dua suku kata, yakni agama dan Islam. Kata 

agama bermakna: Ajaran yang mempercayai pada satu/beberapa benda yang 

mempunyai kekuatan untuk mengatur kehidupan manusia dan mengatur dunia 

seisinya. Agama dibagi menjadi dua yaitu agama samawi sebagai agama ciptaan 

Allah, bersumber dari wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia melalui 

Nabi dan Rasul. Agama ardhi yaitu agama yang diciptakan oleh manusia seperti 

Shinto, Konghucu, Budha, Hindu. 10 

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu:  اسلم - يسلما - اسالما  yang berarti 

selamat selamat sentosa. Kata “aslama” juga sering diartikan penyerahan  diri, 

tunduk, patuh dan taat.11 Syekh Mahmud Syaltut memberikan pengertian Islam 

sebagai berikut : Islam itu adalah agama Allah yang diwasiatkan (diperintahkan) 

untuk mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada 

Nabi Muhammad Saw dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut 

kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.12 

 Sesuai dengan uraian di atas, penulis maksudkan dengan agama Islam 

adalah, agama yang berasal dari Allah Swt yang penyebarannya dilakukan oleh 

                                                
10 N.A. Baiquni dkk., Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), hal. 

25-26. 
 
11 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 

1976), hal. 367. 
 
12 Abuddin Nata, Al-Qur’an dan Hadits (Dirasah Islamiyah I), (Jakarta: Rajawali Pers, 

1993), hal.23. 
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Rasulullah Saw untuk kemashlahatan hidup umat manusia dan agama rahmat bagi 

seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. 
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