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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media  

Media adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar”. Dengan demikian media dapat, diartikan 

sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan 

(Bachtiar, 2008 : 6). 

Ahmad Rohani dalam bukunya mengungkapkan media adalah 

segala sesuatu yang dapat diindera yang berfungsi sebagai 

perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi (proses belajar mengajar) 

(Rohani, 1997: 3).  

Adapun Syaiful Bahri D mengartikan media adalah alat bantu 

apasaja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran(Djamarah, 2010: 120). Demikian juga apa yang di 

artikan oleh Wina Sanjaya bahwa media adalah perantara dari sumber 

informasi ke penerima informasi, contohnya video, televise, computer dan 

lain sebagainya (Sanjaya, 2012: 57).  

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 
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pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup 

luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia 

dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran/pelatihan 

(Rahman, 2014 : 174). 

Dari pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

media adalah alat perantara untuk menyampaikan sebuah informasi 

maupun pesan dari sumber informasi kepada orang lain. Alat – alat 

tersebut dapat dikatakan media manakala digunakan sebagai penyalur atau 

perantara menyampaikan informasi yang akan disampaian seseorang. 

Untuk jelasnya misalnya seorang ulama yang mengajak ummat Islam 

untuk tidak meninggalkan shalat lima waktu di tayangan televisi, atau 

contoh lainnya seorang guru yang mengajarkan materi PAI dengan 

memutar video pendek saat pelajaran kepada siswa. 

2. Macam – macam Media 

Perkembangan zaman yang begitu berkembang saat ini banyak 

berbagai kemudahan yang dirasakan oleh setiap orang maupun lembaga 

institusional. Perkembangan yang begitu modern ini tidak lepas dari peran 

teknologi yang canggih. Dimana media yang merupakan alat perantara 

tidak hanya berhenti pada satu titik saja, tetapi ikut dalam 

perkembangannya. Yang akhirnya media tidak lagi hanya terdiri dari dua 

jenis, tetapi sudah lebih dari itu. 
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Dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

(Djamarah, 2010: 124-126) mengklasifikasikan jenis – jenis media dalam 

3 bidang antara lain: 

a. Dilihat dari Jenisnya, Media Dibagai ke Dalam: 

1) Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan 

hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai 

kelainan dalam pendengaran. 

2) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan 

indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) 

foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Adapula media visual yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, 

dan film kartun. 

3) Media Audiovisual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama 

dan kedua. 
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b. Dilihat dari Daya Liputnya, Media Dibagi ke Dalam: 

1) Media dengan Daya Liput Luas dan Serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang 

serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam 

waktu yang sama. 

Contoh : radio dan televisi 

2) Media dengan Daya Liput yang Terbatas oleh Ruang dan Tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan 

tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang 

harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

3) Media untuk Pengajaran Individual 

Media ini penggunaanya hanya untuk seorang diri. 

Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran 

melalui computer. 

c. Dilihat dari Bahan Pembuatannya, Media Dibagai ke Dalam: 

1) Media Sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya 

murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

2) Media Kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya 

sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai.  
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Dari jenis-jenis media yang dijelaskan diatas seorang guru sudah 

semestinya memperhatikan dengan benar dalam pengambilan atau 

pemilihan media sebelum pengajajaran dan pembelajaran dilakukan. 

Karena sudah pasti pemilihan media dalam pembelajaran akan 

memperngaruhi proses, hasil dan tujuan pembelajran itu sendiri. 

3. Fungsi Media 

Beberapa fungsi media pembelajaran adalah: (1) pemusat perhatian 

siswa; (2) menggugah emosi siswa; (3) membantu siswa memahami 

materi pembelajaran; (4) membantu siswa mengorganisasikan informasi; 

(5) membangkitkan motivasi belajar siswa; (6) membuat pembelajaran 

menjadi lebih konkret; (7) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 

indra; (8) mengaktifkan pembelajaran; (9) mengurangi kemungkinan 

pembelajaran yang melulu berpusat pada guru; dan (10) mengaktifkan 

respon siswa (Rahman, 2014 : 174). 

Adapun Ahmad Rohani menyatakan fungsi media dalam 

pendidikan adalah (1) memberikan dasar pengalaman konkret bagi 

pemikiran dengan perhatian-perhatian abstrak; (2) mempertinggi perhatian 

anak; (3) memberikan realitas, sehingga mendorong adanya self activity; 

(4) memberikan hasil belajar yang permanen; (5) menambah 

perbendaharaan Bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak 
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verbalistik); (6) memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan 

cara lain (Rohani, 1997: 9). 

4. Pengertian Pembelajaran 

Dalam pengertian ini, terdapat hal yang harus dapat dibedakan 

antara satu dan lainya. Meliputi belajar dan pembelajaran. Meskipun hal 

ini terlihat sama tetapi secara pengertian ada perbedaan satu dengan 

lainnya. Untuk mengetahui pengertian-pengertian dari istilah tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Belajar  

Belajar (learning) adalah suatu kewajiban semua orang yang 

berlangsung seumur hidup, hal ini dijelaskan dalam ajaran islam yang 

mewajibkan setiap orang untuk belajar dan mencari ilmu. “Tolabul 

ilmi minal mahdi ilal lahdi” yang terjemahannya adalah tuntutlah ilmu 

sejak buaian hingga liang lahat. Atau pada firman Allah SWT, 

                     

                         

 

 “Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana dia 

diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung – 

gunung bagaimana ia ditegakan? Dan bumi bagaimana ia 

dihamparkan? (Q.S. Al Ghassiyah : 17-20).  
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 Menurut Gagne (1984) sebagaimana dikutip oleh Ratna Wilis 

Dahar bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman 

(Dahar, 2011: 2). 

Dalam bukunya B.R Hergenhahn mengungkapkan bahwa 

kebayakan teoritisi belajar memandang belajar adalah suasana yang 

terjadi sebagai hasil atau akibat dari pengalaman dan mendahului 

perubahan perilaku (Hergenhahn, 2010 : 4). 

Gredler dalam bukunya Bambang Warsita mengungkapkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, keterampilan, dan sikap (Warsita, 2008: 62). Dari hal itu 

dapat diketahui bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

yang meliputi kognisi, afektif, emosional dan spiritual. 

Dalam keilmuan terdapat berbagai macam teori – teori belajar 

yang masih dipakai hingga saat ini yaitu: 

1) Teori Belajar Behaviorisme 

Menurut teori behaviorisme, pengalaman – pengalaman 

belajar dipengaruhi atau diperoleh melalui bentukan lingkungan 

yang ada disekitarnya. Pada teori ini lebih menitik beratkan pada 

hasil pengalaman belajar secara empiris. Seseorang yang dianggap 

telah belajar dapat mampu menunjukan perubahan tingkah laku 

secara nyata dan dapat diamati. 
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Belajar menurut para behavioris adalah sesuatu yang 

dilakukan orang untuk merespon stimuli eksternal. Pandangan ini 

merupakan perubahan penting dari model-model sebelumnya, 

yang menekankan pada kesadaran dan introspeksi dan belum 

menghasilkan banyak temuan yang dapat digeneralisasikan tentang 

bagaimana orang belajar (Muiis, 2008 : 20) 

2) Teori Belajar Kognisi 

Kelompok teori kognisi mempunyai sebuah anggapan 

bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan 

persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori ini berbeda terbalik 

dengan teori behaviorisme yan lebih menekankan pada perubahan 

tingkah laku bukan pada perubahan kognisinya. 

Dalam bukunya Bambang Warsita mengungkapkan bahwa 

prinsip – prinsip teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi 

dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah 

laku. Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian – bagian 

suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara 

keseluruhan. Dengan demikian, belajar melibatkan proses berpikir 

yang kompleks dan mementingkan proses belajar. Yang termasuk 

dalam kelompok teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori 

kognitif Bruner, teori belajar bermakna Ausabel dan lain-

lain.(Warsita, 2008: 69). 
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Menurut teori piaget, setiap individu pada saat tumbuh 

mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognisi (al-

Tabany, 2014: 30). 

3) Teori Belajar Humnisme 

Menurut teori humanisme proses belajar harus dimulai dan 

ditunjukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu 

mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri 

peserta didik yang belajar secara optimal. Proses belajar dianggap 

berhasil apabila peserta didik telah memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. Oleh karena itu, peserta didik dalam proses 

belajarnya harus berusaha untuk mampu mencapai aktualisasi diri 

secara optimal (Warsita, 2008 : 75). 

4) Teori Belajar Sibernetik 

Teori sibernetik berkembang sejalan dengan perkembangan 

ilmu informasi. Menurut teori sibernetik belajar adalah mengolah 

informasi (pesan pengajaran). Proses belajar dianggap penting, 

tetapi yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang akan 

diproses dan akan dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, 

proses belajar akan sangat ditentukan oleh sistem informasi. 

Demikian pula cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi 

(Warsita, 2008 : 76). 
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5)  Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut konstruktivisme pengetahuan bukan merupakan 

kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, 

melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, 

pengalaman, ataupun lingkungannya. Oleh karena itu dalam 

belajar harus diciptakan lingkungan yang mengundang atau 

merangsang perkembangan otak/kognitif peserta didik (Semiawan, 

1997:21). 

Nur (2002: 8) sebagaimana dikutip oleh Trianto Ibnu Badar 

al-Tabany manyatakan bahwa menurut teori konstruktivis ini, satu 

prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah 

bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, 

dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa 

siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa 

sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut (al-Tabany, 

2014: 30). 
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6) Teori IQ 

Teori lain yang memiliki pengaruh abadi dibidang pendidikan 

adalah teori IQ (Intelligence Quotient). Howe (1997) sebagaimana 

dikutip oleh Daniel Muiis menyatakan bahwa Teori IQ terutama 

tertarik dengan konsep intelegensi (kecerdasan), yang dilihat 

sebagai penentu kemampuan orang untuk belajar, untuk mencapai 

prestasi akademik, dan oleh sebab itu untuk mengambil peran-

peran pemimpin dimasyarakat. Para pakar teori IQ seperti William 

Stern menyatakan bahwa inti kecerdasan dibawa sejak lahir 

(Muiis, 2008 : 28). 

b. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 

Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh 

guru dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa 

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. (Rusman, 2012: 

1). 

Pembelajaran (instruction) adalah suatu usaha untuk membuat 

peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam pengertian lain, 

Penggunaan Media Pembelajaran…, Wahyu Lenggono, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



19 
 

 

pembelajaran adalah usaha – usaha belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri peserta didik (Sadiman,dkk,1986: 7). Menurut Drs. 

Bambang Warsita (2008: 85) inti dari pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada 

diri peserta didik . kegiatan pembelajran tidak akan berhenti jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasanya pembelajaran 

merupakan suatu ucaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk 

menciptakan proses belajar pada peserta didik. Proses kegiatan belajar 

siswa akan berhasil manakala peserta didik berada pada keaktifan dan 

perhatian yang baik. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadaan 

siswa yang aktif dengan penuh perhatian harus diperhatikan masalah 

kenyamanan dan kelengkapan belajar agar tercipta rasa damai bagi 

siswa/peserta didik. 

5. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Sebelum adanya perkembangan teknologi yang begitu canggih 

dewasa ini, perlu diketahui bahwa sebelum adanya moderinitas kehidupan 

begitu tradisional. Begitu pula dalam kaitannya pengajaran di bidang 

pendidikan. Pengajaran yang hanya menggunakan ceramah untuk 

menambah wawasan dan ilmu peserta didik dana tau guru yang hanya 

memberikan tugas untuk menghafal pelajaran. Hal itu sebuah kenyataan 

yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarahnya di Indonesia khususnya.  
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Kemajuan disegala bidang membuat media dalam pengajaran 

semakin mengikutinya dengan baik. Terutamanya dengan munculnya 

radio, televisi,maupun internet sebagai media pembelajan pada pendidikan 

sekarang. Pembaelajaran semakin meningkat baik kualitas professionalitas 

guru mauapun pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

Dalam karya bukunya Wina Sanjaya (Sanjaya :72-74). 

menjelaskan ada beberapa fungsi penggunaan media pembelajaran yaitu: 

a. Fungsi Komunikatif.  

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan 

komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. 

b. Fungsi Motivasi 

Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa 

akan lebih termotivasi dalam belajar. Dengan demikian pengembangan 

media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistic saja akan 

tetapi juga memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga 

dapat lebih meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 

c. Fungsi kebermaknaan 

Melalui penggunaan media pembelajran dapat lebih bermakna, 

yakni pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan 

informasi berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif 

tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tingkat tinggi. 
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Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan 

keterampilan. 

d. Fungsi penyamaan persepsi 

Walaupun pembelajaran di setting secara klasikal, namun pada 

kenyataannya proses belajar terjadi secara individual. Kalau kita 

memiliki 40 orang siswa yang belajar, mungkin ada 40 macam 

pemikiran atau ada 40 jenis persepsi yang datang dari masing – 

masing pemikiran siswa. Artinya, bisa terjadi setiap siswa akan 

menginterpretasi materi pelajran secara berbeda. Melalui pemanfaatan 

media pembelajran, diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap 

siswa, sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap 

informasi yang disungguhkan. 

e. Fungsi individualitas 

Siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari 

status social ekonomi maupun dari latar belakang pengalamannya, 

sehingga memungkinkan gaya dan kemampuan belajarnya pun tidak 

sama. Demikian juga halnya mengenai bakat dan minat siswa 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. (Sanjaya 

:72-74). 
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B. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

a. Pengertian Teknologi 

Istiilah teknologi berasal dari Bahasa Yunani “technologia” 

yang menurut Webster Dictionary berarti “systematic treatment” atau 

penanganan  sesuatu secara sistematis, sedangkan “techne” sebagai 

dasar kata teknologi berarti “art, skill, science” atau keahlian, 

ketrampilan, ilmu. Jadi “teknologi pendidikan” dapat diartikan sebagai 

pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis (Nasution, 

1987: 8). 

Pada hakikatnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan 

yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan 

memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problem 

yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah (Nasution, 1987: 8). 

AECT 1994 seperti yang dikutip Drs. Bambang Warsita 

mendefinisikan teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam 

desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi 

tentang proses dan sumber untuk belajar (Warsita, 2008:13). 

Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, 

mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga 

dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar dimana 

saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan cara dan sumber belajar 
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apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya (Warsita, 

2008:20). 

Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai cara sistematis 

dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses 

belajar mengajar dalam kaitannya dengan tujuan khusus yang telah 

ditetapkan semula. Cara itu didasarkan pada hasil penelitian proses 

belajar dan komunikasi, serta dengan memanfaatkan berbagai sumber, 

baik yang berupa manusia maupun buka, untuk meningkatkan 

efektifitas kegiatan pendidikan (Miarso, 1986: 4). 

b. Pengertian Informasi 

Informasi (information) adalah fakta atau apapun yang dapat 

digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Sedangkan 

data merupakan input yang setelah diolah berubah bentuknya menjadi 

out put yang disebut dengan informasi. Informasi ialah sejumlah data 

yang telah diolah melalui pengelolaan data dalam rangka menguji 

tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dari informasi yaitu,: 

1) Informasi merupakan pengolahan data 

2) Memberikan makna 

3) Berguna atau bermanfaat (Rusman, 2012: 79) 

Dalam pengertiannya (Warsita, 2008: 133) 

mengungkapkan teknologi informasi adalah sarana dan prasarana 
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(hardware, software, useware) sistem dan metode untuk 

memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, 

mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Oleh 

karena itu, teknologi informasi menyediakan begitu banyak 

kemudahan dalam mengelola informasi menyediakan begitu 

banyak kemudahan dalam mengelola informasi dalam arti 

menyimpan, mengambil kembali, dan pemutahiran informasi. 

c. Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi berasal dari Bahasa Latin yaitu communicare 

yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama dalam hal 

pengertian hal pendapat antara komunikator dan komunikan. Secara 

etimologis, komunikasi berasal dari kata to communicate. (Warsita, 

2008: 96). 

Menurut longman dictionary of contemporary English, definisi 

kata communicate adalah upaya untuk membuat pendapat, 

menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar 

diketahui atau dipahami oleh orang lain. Arti lain dari komunikasi 

adalah berbagi (to share) atau bertukar (to exchange) pendapat, 

perasaan, informasi dan sebagainya. (Warsita, 2008: 96). 

Dapat disimpulkan atas uraian diatas bahwa komunikasi 

merupakan penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain baik 

berupa Bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan sebuah 
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interaksi penyampaian pesan yang dilakukan seseorang. Setiap hari 

manusia melakukan komunikasi baik dilingkungan keluarga maupun 

lingkungan sekitarnya. Sedah menjadi bagian yang terpisahkan dalam 

kehidupan manusia untuk saling berkomunikasi.  

Komunikasi dibagi kedalam dua bentuk seperti yang 

dikemukakan oleh Gurnitowati dan Maliki,2003 yaitu: 

1) Komunikasi Lisan/Komunikasi Verbal 

Dalam komunikasi lisan, informasi disampaikan secara 

lisan atau verbal meliputi apa yang diucapkan dari mulut atau 

dikatakan, dan bagaimana mengatakannya. Arti kata yang 

diucapkan akan lebih jelas apabila ucapannya itu diikuti dengan 

tekanan suara yang melalui tinggi rendahnya dan lemah lembutnya 

suara, keras tidaknya suara, dan perubahan nada suara. 

Informasi yang disampaikan secara lisan, melalui ucapan 

kata-kata atau kalimat disebut dengan berbicara. Berbicara 

merupakan salah satu usaha untuk mengungkapkan perasaan, 

gagasan, dan ide dengan ucapan, kata – kata atau tulisan yang 

menggunakan bentuk tertentu. Misalnya memo, surat, e-mail dan 

sebagainya. Oleh karena itu, kata – kata adalah isi sebuah pesan, 

sedangkan postur, isyarat, ekspresi, dan nada suara adlah konteks 

dimana pesan itu disampaikan. Inilah yang membuat komunikasi 

menjadi bermakna. 
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2) Komunikasi Non Lisan/Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non lisan atau non verbal ini menggunakan 

isyarat (gestures), gerak – gerik (movement), sesuatu barang, cara 

berpakaian, atau sesuatu yang dapat menunjukan perasaaan 

(expressions) pada waktu yang sangat penting, misalnya pada saat 

seseorang sedang sakit, gembira, atau stress dan sebagainya.  

Komunikasi non verbal mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

a) Pengulangan pesan yang disampaikan secara verbal (repetion)  

b) Pertentangan penyangkalan dari suatu pesan (contradiction) 

c) Pengganti dar pesan (substitution)  

d) Melengkapi pesan verbal (complementing) 

e) Penekanan atau menggaris bawahi pesan verbal (accenting)  

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai Media Pembelajaran 

Teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi 

untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut 

semua aspek belajar manusia (Abdulhaq, 2013: 109). 

Berkembangnya ilmu dan teknologi, membawa perubahan pula 

pada learning material atau bahan belajar. Sebelum berkembangnya 

teknologi komputer bahan belajar yang pokok digunakan dalam dunia 

pendidikan adalah semua yang bersifat printed material, seperti halnya 

Penggunaan Media Pembelajaran…, Wahyu Lenggono, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



27 
 

 

buku, modul, makalah, majalah, koran, tabloid, jurnal, hand out liflet, 

buklet, dan sebagainya yang semuanya menggunakan bahan tercetak 

(Darmawan, 2011: 54) 

Adanya perubahan dalam bidang teknologi khususnya teknologi 

informasi, membawa paradigm baru pada learning material dan learning 

method. Produk TI dewasa ini telah memberikan alternative berupa bahan 

belajar yang tidak dalam bentuk kertas, tetapi berbentuk CD, DVD, 

Flasdisk, dan lain-lain (Darmawan, 2011: 55). 

3. Manfaat dan Tujuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai 

Media Pembelajaran 

(Darmawan, 2014: 42) menyatakan 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. Beberapa manfaat yang dapat 

digunakan, antara lain sebagai berikut. 

a. Memperluas “background knowledge” Guru 

b. Pembelajaran yang dinamis dan fleksibel 

c. Mengatasi keterbatasan bahan ajar 

d. Kontribusi dan pengayaan bahan ajar 

e. Implementasi SAL – CBSA 

Penggunaan Media Pembelajaran…, Wahyu Lenggono, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



28 
 

 

Adapun Dewi Salma P (Prawiradilaga, 2013: 19) menyatakan 

bahwa secara khusus media pembelajaran dalam kaitannya TIK digunakan 

dengan tujuan: 

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 

merangsang minat siswa untuk belajar 

b. Menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi 

c. Menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan tidak mudah 

dilupakan oleh siswa 

d. Menjadikan belajar lebih efektif, efesien, dan bermakna 

e. Membuka peluang belajar dimana saja, dan kapan saja 

f. Memberikan motivasi belajar kepada siswa 

g. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan  

C. Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

1. Pengertian Al Islam 

Secara etimologis, Islam berasal dari bahasa arab, diderivasikan 

dari salima yang berarti selamat Sentosa. Dari kata ini dibentuk aslama 

yang berarti memelihara dalam keadaan yang selamat Sentosa, dan juga 

berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata aslama itulah yang 

menjadi kata pokok dalam Islam, mengandung segala arti yang ada dalam 

arti pokoknya. Dari pengertian leksikal ini berarti semua benda dan semua 

manusia bisa disebut Islam, sebab mereka selalu taat, patuh dan menyerah 

kepada ketentuan Allah Swt (Syukur, 2010: 29). 
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Pengertian Islam yang ada di dalam ayat 83 Ali ‘Imran  tersebut 

sama dengan arti sujud dalam ayat terakhir ini, karena kedua-duanya 

merupakan sifat atau tabiat seluruh alam terhadap Allah. Sifat ini adalah 

pasrah atau patuh kepada ketentuan hukum atau sistem nilai yang tetap, 

konsisten, dan terpadu, sehingga semuanya bertabiat dan berjalan secara 

teratur dan sangat harmonis. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa 

Islam artinya pasrah atau patuh kepada Allah (‘Abdulrahim, 1999: 6). 

2. Kemuhammadiyahan  

Pendiri Muhammadiyah adalah K.H. Ahmad Dahlan. Ia lahir di 

Kampung Kauman, Yogykarta, pada tahun 1868 M dengan nama 

Muhammad Darwis. Ayahnya adalah K.H. Abu Bakar, seorang Khatib 

Masjid besar Kesultanan Yogyakarta, yang apabila dilacak silsilahnya 

sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, 

Puteri K.H. Ibrahim, penghulu kesultanan Yogyakarta. Jadi Muhammad 

Darwis itu dari pihak ayah maupun ibunya adalah keturunan ulama 

(Pasha, 2009: 91). 

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 

Miladiyah, oleh almarhum K.H. A. Dahlan didirikan suatu persyrikatan 

sebagai gerakan Islam dengan nama MUHAMMADIYAH yang disusun 

dengan Majelis-Majelis (bagian-bagian) nya, mengikuti peredaran zaman 

serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau muktamar (Nashir, 2014: 73). 
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3. Tantangan Pendidikan Islam  

Perlu disadari bahwa perkembangan globalisasi membawa 

manusia dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Diamana manusia 

sudah bergeser dari nilai nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Kehidupan 

yang cukup kompleks tentu akan membuat manusia mau tidak mau 

memiliki spiritual, kecerdasan dan mental yang kuat agar tidak tergelincir 

dari berbagai krisis yang terjadi. Sebagaimana halnya dengan pendapat 

yang nyatakan oleh Emil Salim dalam bukunya Abdullah Idi dan Toto 

Suharto (Idi, 2006: 103) bahwasanya era globalisasi memiliki beberapa 

kecenderungan berikut: perkembangan globalisasi ekonomi, 

perkembangan teknologi yang cepat, perubahan demografi, perubahan 

politik, dan perubahan sistem nilai. 

Harus diketahui bahwa adanya globalisasi yang terjadi, menjadi 

sebuah tantangan sendiri bagi Pendidikan Agama Islam. Hal itu pula 

sudah menjadi bagian sejarah kehidupan dan dinamika peradaban dunia. 

Abdullah Idi dan Toto Suharto (Idi, 2006: 111) menjelaskan bahwa Islam 

memandang bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat islam, 

sehingga Allah menyejajarkan orang menuntut ilmu dengan orang yang 

berjuang di jalan Allah. Manusia harus berupaya mengejar ilmu tentang 

bagaimana sesungguhnya syariat dan akhlak Islam. 

Sebagaimana penjelasan Al Munhtar yang dikutip dalam 

Muhaimin, dkk (Muhaimin, 2002: 91-92) Bahwa tantangan pendidikan 
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agama Islam  terkait dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, 

terutama dalam menigkatkan sumber daya manusia Indonesia yaitu, (1) 

era kompetitif yang disebabkan oleh meningkatnya standar dunia kerja; 

(2) jika kualitas pendidikan menurun maka kualitas sumber daya manusia 

juga akan menurun dan lemh pula dalam hal keimanan dan ketaqwaan 

serta penguasaan iptek; (3) kemajuan teknologi informasi menyebabkan 

banjirnya informasi yang tidak terakses dengan baik oleh para pendidik 

dan pada gilirannya berpengaruh pada hasil pendidikan; (4) dunia 

pendidikan tertinggal dalam metodologi; (5) kesenjangan antara kualitas 

pendidikan dengan kenyataan empiris perkembangan masyarakat. 

D. Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Pembelajaran AIK 

Manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik perlu 

belajar. Sedangkan untuk dapat belajar secara efektif dan efisien perlu 

memanfaatkan beraneka sumber belajar. Teknologi pembelajarn berupaya 

untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar 

sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar. Pada 

gilirannya terbuka kesempatan seseorang untuk belajar sepanjang hayat, 

dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, dengan cara dan sumber belajar 

apa saja yang sesui dengan kondisi dan kebutuhannya (Warsita, 2008: 57). 
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Oleh karena itu, teknologi pendidikan diperlukan untuk dapat 

menjangkau peserta didik dimana pun mereka berada. Selain itu, untuk 

melayani sejumlah besar dari mereka yang belum memperoleh kesempatan 

untuk belajra, memenuhi kebutuhan belajar untuk dapat mengikuti 

perkembangan, dan meningkatkan effisiensi, efektivitas dalam belajar 

(Warsita, 2008: 57). 

Miarso sebagai mana dikutip Bambang warsito (Warsita, 2008: 58) 

pula menjelaskan bahwa teknologi pendidikan secara konseptual dapat 

berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan dana tau 

menggunakan aneka sumber belajar, yang meliputi sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya peluang atau kesempatan, 

serta dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya pendidikan. 

  Lebih lanjut Miarso menjelaskan Teknologi pembelajaran berperan 

dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan cara: 

1) memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, 

manajemen, psikologi, rekayasa dan lain – lain secara bersistem; 2) 

memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak, 

dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di 

antaranya; 3) menggunakan teknologi sebagai proses dan produksi untuk 

membantu memecahkan masalah belajar; 4) timbulnya daya lipat atau efek 

sinergi, dimana penggabungan pendekatan dana tau unsur – unsur mempunyai 

nilai lebih dari sekadar penjumlahan. 
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 Dari penjelasan diatas maka dapat dijsimpulkan bahwa Penggunaan 

Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran AIK dapat dilakukan dengan menggunakan media TIK yaitu 

dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam 

belajar yang kemudian dicarikan solusi pemechan permasalahannya 

menggunakan TIK yang sesuai demi terwujudnya pembelajaran yang ideal. 

Dalam pemilihan atau penggunaan media pembelajaran TIK pada 

pembelajaran AIK pula harus sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tidak 

terjadi penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu 

baik dalam karya ilmiah skripsi maupun tesis. Tujuan dari penelitian 

terdahulu ini adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan atau riset yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. sehingga penelitian ini benar-benar 

belum pernah diteliti. Adapun penelitian terdahulu adalah: 

1. Skripsi dengan judul “pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT di 

SMP Negeri Semarang” oleh Nur Hadi. Berdasarkan dari hasil penelitian 

tentang pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT di SMP Negeri 

Semarang yang disukung dengan landasan teori, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Proses Pelaksanan Pembelajaran PAI berebasis ICT atau dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran dapat diakatan sudah berjalan 
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dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan persiapan yang direncanakan, 

dilaksanakan, kemudian dievaluasi oleh seorang mata pelajaran PAI 

yang ada di SMP Negeri 2 Semarang. Multimedia atau ICT 

pembelajaran agama Islam di SMP Negeri 2 Semarang merupakan 

satu set perangkat keras multimedia, Internet, Komputer, LCD 

Proyektor, speaker active, papan tulis, serta alat pendukung lain yang 

ada diruang kelas. Pada dasarnya multimedia untuk pembelajaran PAI 

adalah sama seperti multimedia pelajaran umum. Materi dan rencana 

pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Semarang sudah dipersiapkan oleh 

guru sebelum pembelajaran dimulai, adapun proses alatnya 

menggunakan berbagai media diantaranya memakai VCD, Flasdisk, 

dan sebagainya, kemudian data yang sudah ada dimasukkan computer 

kelas  selanjutnya penyampaian materi melalui LCD Projektor. 

b) Sudah wajar, kalau dalam melaksanakan suatu program terdapat atau 

ditemukan adanya kekurangan dan kelebihan. Begitu juga proses 

pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT atau multimedia yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 2 Semarang secara umum baik, akan 

tetapi masih juga terdapat adanya kekurangan dan kelebihan yang 

meliputi siswa, guru PAI, dan sekolah serta steak holder lainnya. 

2. Skripsi dengan judul “penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran pendidikan agama 
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islam di SMP Islam Cikal Harapan I Bumi Serpong Damai Tangerang 

Selatan” yang disusun oleh Taufiq Nur Azis yang menyimpulkan bahwa: 

a) Media yang digunakan guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam 

Cikal Harapan I Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan antara lain : 

teknologi computer (software aplikasi office, hardisk, flasdisk, 

speaker, LCD, proyektor), teknologi multimedia (kamera digital, 

kamera video), teknologi telekomunikasi (smartphone: blackberry 

messenger), teknologi jaringan computer (wireless fidelity, word 

elektrik browser). 

b) Proses penggunaan media pembelajaran dalam pembelajran 

Pendidikan Agama Islam yang dilakukakn oleh guru PAI di SMP 

Islam Cikal Harapan I Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan yakni 

: langkah awal, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran; langkah persiapan, guru 

menyiapkan teknologi computer, teknologi multimedia, teknologi 

jaringan computer seperti : flasdisk, speaker, LD proyektor, wireless 

fidelity (Wifi) berfungsi untuk menyimpan, mengakses, dan 

menampilakan / menayangkan materi baik dalam bentuk gambar, 

video, film, dan music; langkah inti pembelajaran, guru membuka 

salam dan berdoa; langkah konfirmasi, guru menberikan konfirmasi 

atau penjelasan sebagai penguatan; penutup, guru menutup dengan 

khamdalah dan salam. 
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Bahwa perbedaan dan persamaan dari beberapa penelitian yang 

relevan tersebut, memang tidak jauh berbeda dengan skripsi yang penulis 

teliti, perbedaan yang paling mendasar diantaranya adalah objek penelitian, 

waktu penelitian, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Pada 

dasarnya dari beberapa penelitian diatas memiliki tujuan dan persamaan 

yakni, sama-sama bertujuan untuk engembangkan kegiatan belajar mengajar 

dan membantu program pendidikan nasional. Sebagai bentuk integrasi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. 

Selain itu juga, untuk merubah paradigma pembelajaran konvensional 

diberbagai lembaga pendidikan dengan menginteggrasikan teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada. Sehingga memberikan kreativitas, 

inovasi, dan wawasan keilmuan (knowledge) para guru dalam 

mengembangkan materi pelajaran yang ingin disampaikan, dengan tujuan agar 

dalam proses pembelajaran lebih efektif, efesien, aktif dan tepat. 

Begitupula dengan penelitian skripsi yang saat ini penulis lakukan. 

Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian yakni dengan melihat sejauh 

mana penggunaan dalam mengikuti perkembangan serta pengaplikasian 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di sekolah guna sebagai media 

pembelajaran. 
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