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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu teknologi menjadi sangat cepat dan 

mudah untuk memcari sebuah informasi-informasi yang terjadi. Hal itu di 

ungkap pula oleh Dewi Salma P yang menyatakan bahwa perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi melaju begitu cepat, merambah kesemua 

sektor kehidupan. Bahkan perkembangannya diperkirakan lebih pesat dari 

perkiraan semula (Prawiradilaga, 2010: 15). 

Banyak yang diperoleh dari pesatnya perkembangan Information 

Communication And Tecnologi (ITC) atau yang sering di sebut dengan nama 

Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK). Deni Darmawan menyatakan 

bahwa perkembangan teknologi computer membawa banyak perubahan pada 

sebuah program aplikasi yang seharusnya didesain terutama pada upaya 

menjadikan teknologi ini mampu memanipulasi keadaan sesungguhnya 

(Darmawan, 2011: 51).  

Secara alami, perubahan selalu terjadi pada setiap sistem akibat 

pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal (Abdulhaq, 2013: 1). 

Perkembangan dunia pendidikan dan pembelajaran dewasa ini semakin pesat 

seiring dengan perkembangan budaya manusia dalam menghasilkan cipta, 

rasa, karsa, rupa, dan rekayasa. Hasil dari perkembangan tersebut maka sudah 
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pasti lahirnya model produk – produk terbarukan sebagaimana dalam dunia 

pendidikan dan pembelajaran lebih sering dikenal dengan istilah inovasi 

pendidikan (Abdulhaq, 2013: ii). 

 Dalam kaitannya dengan pembelajaran tentu banyak inovasi 

pembelajaran yang dapat mendorong terciptanya pembelajaran yang efektif 

dan ideal. seperti pemanfaatan TIK sebagai pertimbangan untuk mencari 

metode pembelajaran yang tepat atau menjadi sumber belajar dalam 

pendidikan agama islam. 

Berkembangnya ilmu dan teknologi, membawa perubahan pula pada 

learning matterial atau bahan belajar. Sebelum berkembangnya teknologi 

komputer bahan belajar yang pokok digunakan dalam dunia pendidikan 

adalah semua yang bersifat printed material, seperti halnya buku, modul, 

makalah, majalah, koran tabloid, jurnal, hand out liflet, buklet, dan sebagainya 

yang semua menggunakan bahan tercetak (Darmawan, 2014: 42). 

Dibandingkan dengan penggunaan media lain sebagai media 

pembelajaran, internet menjanjikan kemungkinan yang lebih luas dan 

memiliki dampak yang lebih serius terhadap masyarakat, baik masyarakat 

politik maupun masyarakat pendidikan. Dengan demikian tren ke depan 

menunjukan bahwa model-model pembelajaran yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi atau ICT ini makin berkembang (Warsita, 2008: 

204-205). 
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Deni Darmawan mengatakan bahwa pemanfaatan informasi elektronik 

untuk proses pembelajaran tidak hanya berlaku bagi individu (khususnya 

siswa) dalam proses belajar. Dalam posisi kita sebagai guru dapat 

memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan memperkaya kemampuan 

mengajar sehari-hari (Darmawan, 2014: 42). 

Teknologi pendidikan secara konseptual dapat berperan untuk 

membelajarkan manusia dengan mengembangkan dana atau menggunakan 

aneka sumber belajar, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam 

dan lingkungan, sumber daya peluang atau kesempatan, serta dengan 

meningkatkan evektifitas dan efesiensi sumber daya pendidikan (Miarso, 

2004: 701). 

 Visi misi, kurikulum dan kebijakan pendidikan harus memberikan 

keseimbangan kepada seorang peserta didik dalam kehidupan modern, 

terutama internalisasi nilai-nilai islam yang harus terpatri kuat dalam 

pergaulan sehari-hari. Hal ini perlu dilakukan agar seorang muslim atau 

peserta didik memperoleh ridha dari Allah Swt dalam segala perbuatan dan 

kerja kerasnya di dunia. Sebagaimana firman Allah Swt, 

               

”Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku” (Q.S. Adz Dzariyat : 56). 
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 “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

Kiamat dan yang banyak mengingat Allah” (Q.S. Al Ahzab: 21). 

Dari ayat tersebut dapat diketahui pentingnya pengajaran al Islam  dan 

kemuhammadiyahan kepada peserta didik. Dalam banyak kasusnya 

pengajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan di sekolah lebih banyak 

memberikan metode ceramah dalam pembelajaran. Sehingga kejadian ini 

membuat peserta didik enggan untuk memperhatikan karena rasa bosan dan 

ketidak menarikan dalam penyampaian materi. Jika hal itu didiamkan maka 

sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pendidikan nasional maupun fungsi 

pendidikan keagamaan dikatakan gagal sebagaimana mestinya bahwa 

pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai – nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (UU Sisdiknas dan Sertifikasi 

Guru: 60).  

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa SMP 

Muahmmadiyah 1 Purwokerto merupakan salah satu sekolah menengah yang 

sudah melakukan pemanfaatan ICT/TIK sebagai media pembelajaran AL 

Islam dan Kemuhammadiyahan. Sumber belajar siswa dengan mudah dapat 
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diperoleh bukan lagi hanya sebuah buku Lembar Kerja Siswa (LKS) tetapi 

dari internet. Pengumpulan tugas siswa pun sudah dilakukan dengan 

menggunakan media internet dengan via e-mail. 

Dengan mengakses internet siswa lebih mudah dalam memperoleh 

informasi baik dalam majalah online, e-book, artikel maupun karya ilmiah 

seputar keislaman dengan baik. Dengan pembelajaran yang menggunakan 

basis ITC/TIK sebagai media pembelajaran akan memberikan wawasan yang 

luas tentang suatu informasi dan ilmu pengetahuan. 

Media pembelajaran dalam bentuk visual dalam bentuk gambar, foto, 

audio dalam bentuk rekaman suara, bunyi-bunyi tertentu, demikian juga 

dalam bentuk gabungan keduanya seperti rekaman video yang mengandung 

unsur audio dan video telah mengubah paradigm hasil besar. Berapa besar dan 

bagaimana media audiovisual ini memengaruhi keberhasilan perubahan 

perilaku pesertadidik maka hal itu cukuplah menjadi landasan kuat tentang 

baaimana seseorang guru harus mempersiapkan media tersebut yang 

direlevevnsikan dengan karakteristik materi (Abdulhaq, 2013: 81). 

Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, “komputer” menjadi 

sarana yang efektif untuk digunakan sebagai modalitas dalam pembelajaran 

(Prawiradilaga, 2013: 17). Sebagai media dan sumber belajar TIK harus dapat 

kita manfaatkan secara optimal untuk membantu siswa dalam mencapai 

kompetensi pembelajaran (Prawiradilaga, 2013: 26). 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan 

masalah sebagai beriku: 

1. Bagaimana Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK dalam 

Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 

1 Purwokerto. 

2. Apa Kendala Yang Dihadapi pada Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis TIK dalam Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyhan di 

SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitan ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan cara penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

dalam Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 1 Purwokerto. 
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2.  Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pembelajaran Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan berbasis TIK pada SMP Muhammadiyah 1 

Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

 Dengan mengetahui hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan, 

terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan berbasis TIK demi tercapainya tujuan pembelajran 

dan pendidikan. 

2.   Praktis 

a) Sebagai bahan masukan bagi SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto agar 

selalu meningkatkan kualitas pembelajran Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

b) Memberikan wawasan tentang pembelajran Al Islam dan 

Kmeuhammadiyahan berbasis TIK pada SMP Muhammadiyah 1 

Purwokerto. 

c) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan perubahan yang 

lebih baik dalam kualitas pembelajan Al Islam dan 

Kmeuhammadiyahan berbasis TIK. 
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