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Abstract 

This researchpaims to find out and tooanalyze the implementationhof learning 

media use done by the Islamic Education teachers in motivating students’ learning 

in Chariyatham SuksapMulnit School.    

The research type was descriptive research using qualitative approach. The 

research setting was in Chariyatham Suksa Mulnit School. The subject in this 

research was the Islamic Education teacher and three students. The data were 

collected through the data collection techniques using observation, interview, and 

documentation. The data analysis technique used the stages of data reduction, data 

presentation, and conclusion withdrawal.   

The research results show that the implementation of learning media use 

applied by the teacher to motivate students’ learning in Chariyatham Suksa Mulnit 

School has been conducted quite well.  In addition, students’ learning motivation 

in Chariyatham Suksa Mulnit School is quite good as well. However, it is not always 

effective. It is due to some obstacles such as students’ tendency to get lazy in the 

afternoon.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implrmentasi 

penggunaanjmedia pembelajaranooleh guru pendidikanoagama Islam di sekolah 

Chariyatham Suksa Mulnit, dan menganalisis memovasi belajar siswa di sekolah 

Chariyatham Suksa Mulnit. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah ChariyathampSuksa Mulnit. Subyek 

mailto:kamaltuhwanrahem@gmail.com
mailto:yah_lies@yahoo.com
http://www.umy.ac.id/


2 
 

dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam, dan tiga orang peserta 

didik. Data diperoleh melalui teknik mengumpulan data denganomenggunakan 

observasi,pwawancara, dan dokumentasi.pTeknik analisis data menggunakan 

tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitianhmenunjukkan bahwa implementasi penggunaan media 

pembelajaranlyang digunakan oleh guru untuk memotivasi belajar siswa di 

sekolah Chariyatham Suksa Nulniti sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dan 

motivasi belajar siswa pada sekolah Chariyatham Suksa Mulniti cukup bagus, 

akan tetapi tidak selamanya berjalan dengan efektif. Ini disebabkan kerena 

beberapa hambatan seperti siswa sering bermalasan pada waktu-waktu tertentu 

seperti waktu siang hari. 

 

Kata Kunci: Penggunaan Media Pembelajaran, Motivasi Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Mediappembelajaran merupakan suatu sarana yang mendukung suatupproses 

kegiatan belajar mengajar, kepahamanpdan keberhasilan peserta didik dalam 

menerima apa yang disampaikan oleh guru, semua itu berawal dari media yang 

digunakan oleh guru sendiri. Untuk itu guru dalam menjalankan tugasnya sebisa 

mungkin harus memanfaatkan media pembelajaran sebagai suatu upaya untuk 

mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Menurut UU Sisdiknas NO.u20 

tahunp2003 pasal 40 ayath2 bahwa “Pendidikhdan tenaga kependidikan 

berkewajibanpmenciptakan suasanakpendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamisgdan dialogis.” Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, 

maka guru dalam proses pembelajaran jangan hanya menggunakan metode 

ceramah saja karena dampaknya siswa akan merasa bosan atau tidak focus ketika 

guru menyampaikan. Sehingga dalam hal ini guru harus sebisa mungkin 

memanfaatkan dan menggunakan media sebagai alat bantu untuk mengajar dan 

menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan siswa. (Undang-undang 

Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan). 

Selanjutnya dalam menurut UU Kementerian Pendidikan Thailand bahwa 

“Hasil belajar yang berkualitas dari peserta didik dalam hal prestasi akademik 

terdiri dari kemampuan membaca, menulis, komunikasi, perhitungan, berbagai 

jenis pemikiran inovasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
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prestasi akademik dalam kurikulum pengetahuan, keterampilan dasar dan sikap 

yang baik terhadap profesi dan karakteristik yang diinginkan itu adalah nilai bagus 

yang ditentukan oleh sekolah. Kebanggaan lokal dan menjadi orang thailand, 

menerima hidup bersama dalam keberagaman dan keanekaragaman termasuk 

kesejahteraan fisik dan psikososial”. Berdasarkan penjelasan undang-undang 

tersebut maka salah satu unsur teknologi informasi yang harus dimiliki oleh 

pendidik adalah mengembangkan dan memanfaatkan media sebaik mungkin. 

(Undang-Undang Kementerian Pendidikan Thailand tahun 2018 tentang S  istem 

Pendidkan). 

Realita yang ada saat ini media pembelajaran kebanyakan sering terlupakan, 

hal ini terjadi karena terbatasnya waktu ketika guru kurang persiapan mengajar, 

kemudian hal lainnya lagi karena guru sulit mencari dan memikirkan media yang 

tepat dan bagus sesuai dengan mata pembelajaran, dan lain-lainnya. Ini dibuktikan 

dengan hasil observasi pada tanggal 03 Februari 2020 yang terjadi di Sekolah 

tersebut, masih banyak guru mengabaikan dan belum mengunakan media 

pembelajaran sebagai sarana dalam proses belajar dan peserta didik juga kurang 

semangat dan bosan dalam pembelajaran karena guru kadang-kadabg 

menggunakan metodeceramah aja mengajar akhirnya dampak dari semua itu 

siswa di kelas sering sekali merasa bosan dengan apa yang di sampaikan oleh 

guru, karena metode yang digunakan hanya itu-itu saja. 

Maka oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

secara lebih mendalam mengenai “Implementasi Penggunaan Media 

Pembelajaran Oleh Guru PAI Untuk Memotivasi Belajar Siswa Di Sekolah 

Chariyatham Suksa Mulniti”. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui suatu 

informasi mengenai Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru 

PAI untuk Memotivasi Belajar Siswa Di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti. 

Dalam penelitian kualitatif nantinya akan menghasilkan data-data yang berupa 
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kata-kata tertulis yang telah didapatkan oleh peneliti dari sumber yang telah 

diwawancarai.  

Lokasiipenelitian merupakan suatuhtempat atau wilayah dimanaopenelitian 

tersebut akanhdilakukan. Adapunhpenelitian yang dilakukanjoleh penulis 

mengambilflokasi diiSekolah Chariyatham Suksa Mulniti, Provensi Songkhla, 

Negeri Thailand Selatan.  

Subyek dalam penelitian adalag 2 guru PAI dan 3 orang siswa kelasdVII.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasiidanhwawancara, 

dokumentasi. Keahsahan data dilakukan dengan triangulasiiteknik 

TrianggulasiiSumber. Sedangkan analisis data dilakuakan dengan reduksiidata, 

penyajian data dan merikan kesimpulan. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Februari 2020, didapatkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru PAI 

Mediahmerupakangsalah satu aspek penting dalam proses pendidikan, 

menurut Schrammgdalam Sudrajat (2008) mediaapembelajaran adalah 

teknologiipembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran salah satu sumber belajar yanggdapat menyalurkanmpesan 

sehingga dapat membantu mengatasi gaya belajar, kemalasan siswa, dan hal-

hal lain yang membuat siswahcenderung malas dalam belajar, sehingga media 

hadir sebagai alat komunikasiiyang membangkitkan kembali, niat belajar 

siswa. Sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu proses seseorang untuk 

mempelajari apa yang dia belum ketahui. Sedangka menurut Kamus Besar 

BahasaaIndonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Dariipemaparan tersebut maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa mediaapembelajaran merupakan alat bantu guru 

mengajar untuk menyampaikan materiikesiswamagar pesan lebih mudah 

diterima dan menjadikan peserta didik lebih termotivasiidan aktif. Media 

pembelajaran juga merupakan alat yang dapat merangsang siswa untuk 
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terjadinya proses belajar. Berdasarkan hasil observasi pada tangal 03 Februari 

2020, peneliti merumuskan bahwa apa yang dijelaskan pada teori media 

pembelajaran sesuai apa yang ada di lapangan. Dalam observasi tersebut 

Peneliti menemukan media pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu guru 

Chesuhaila Chema membantu guru mengajar atau menjelaskan untuk 

menyampaikanjmateri ke siswa agar pesan lebih mudahpditerima dan 

menjadikanhhpeserta didik lebih termotivasi danaaktif. 

Jenis mediaepembelajaranppada dasarnya menurut (Ernanida & Yusra, 

2019) jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi tiga diantaranya seperti 

Media Audio, Media Visual, Media Audio Visual. Bedasarkan hasil observasi 

dan wanancara pada tanggal 03 Februari 2020 peneliti menemukan bahwa 

ketika media pembelajaraan tersebut digunakan semua seperti PPT, Leptop, 

Grafik, vidio yang berupa gambar dan suara. Berikut hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada Ibu guru Chesuhaila Chema, beliau mengtakan 

bahwa “jenis-jenis media yang saya sering gunakan dalam proses 

pembelajaran sangat bayak dek contohnya seperti PPT, video, gambar. saya 

juga sering gunakan video yang merupakan media audio visual karena 

pembelajaran melalui video lebih cepat diberikan oleh siswa dibandingkan 

ceramah dan keadaan kelas lebih terkondisikan ketika pembelajaran 

berlangsung. Saya juga sering menyuruh mereka untuk membuat vidio sesuai 

dengan pembelajaran kemudia mereka mempraktekkannya dek”. 

 

Proses penggunaan Media audio visual 
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Gambar Media audio yang dibuat oleh siswa 

 

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pendidikan Agama Islam dalam memotivasi siswa 

berbagai macam media seperti Media Audio, Media Visual, Media Audio 

Visual. Namun media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru lebih 

didominasi oleh media audio visual, dan ada juga media audio yang dibuat 

oleh siswa. Menurut peneliti ketika media tersebut saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. 

2. Implementasi Konsep Kecerdasan Majemuk dalam Pembelajaran PAI 

Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar 

Motivasi adalah memegang perananpyang penting dalam proses belajar. 

Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasilyang baik pada siswa 

atau anaknya, makaidalam diri siswa atauhanak akan timbul dorongan dan 

hasrat untuk belajar lebih baik. Sedangkan belajar merupakan sesuau proses 

seseorang untuk mempelajari apa yang dia belum ketahui. Sedangka menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesiak(KBBI) adalah Pengertian belajarpberusaha 

memperolehhkepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau 

tanggapan yangldisebabkan oleh pengalaman. Dari kerangka reori tersebut 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu 
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dorongan yang dialami oleh seseorang untuk mendapatkan atau memperoleh 

kepadaian serta berubah tingkah laku dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil observasi pada tangal 03 Februari 2020, peneliti 

merumuskan bahwa apa yang dijelaskan pada teori motivasi belajar sesuai apa 

yang ada di lapangan. Dalam observasi tersebut Peneliti menemukan motivasi 

belajar siswa yang disampaikan oleh Bapak guru Abdulhaleem Madhem dan 

Ibu guru Chesuhaila Chema bahwa siswa mempunyai semangat dalam 

pembelajaran. Ini dibutktikan ketika guru memakai media pembelajaran 

dalam proses belajar dan siswapun sangat merangsang dan semangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

bapak Abdulhaleeman Madhem dan Ibu Chesuhaila Chema, mereka 

mengatakan bahwa “iya dek, anak-anak sangat semangat dalam mengikuti 

pembelajaran karena disebabkan oleh media yang saya gunakan akan tetapi 

meraka juga kadang malas di waktu-waktu tertentu seperti habis shalat dzuhur 

dek” Ini juga selaras apa yang disampaikan oleh salah satu siswa Bapak 

Abdulhaleem Madhem dan Ibu Chesuhaila Chema, dengan bernama Areefeen 

Meensan, dia mengatakan bahwa “iya bang, kami sangat senang dan 

termotivasi oleh media yang digunakan oleh bapak Haleeman dan Ibu 

Chesuhaila Chema. Pembelajaram jadinya sangat mudah bang, akan tetapi 

kami juga kadang-kadang merasa malas dan ngantuk, biasanya kami ngantuk 

habis shalat dzuhur seleai”. Dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh 

guru dan siswa tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa motivasi 

belajar yang dialami oleh siswa masih dalam tingkatan yang tidak terlalu 

tinggi. Ini disebabkan karena siswa-siswa tersebut sering mengalami 

kemalasan pada waktu siang hari. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti paparkan mengenai implementasi 

penggunaangmedia pembelajaran oleh guru pendidikan agamaiIslam dalam 

memotivasi siswa diisekolah Chariyatham Suksa Mulniti, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 
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1. Implementasi penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam memotivasi siswa dalam belajar pada sekolah Chariyatham Suksa 

Nulniti sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari 

keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Akan tetapi 

penggunaan media tersebut tidak selamanya berjalan dengan efektif. Ini 

disebabkan karena beberapa hambatan seperti siswa sering bermalasan pada 

waktu-waktu tertentu seperti waktu siang hari. 

2. Motivasi belajar siswa pada sekolah Chariyatham Suksa Mulniti cukup bagus 

tidak selamanya tugas meningkat ini diakibatkan karena beberapa kondisi fisik 

siswa yang kurang mendukung, seperti pada waktu siang hari siswa sering 

bermalasan dalam mengikuti pembelajaran, contoh media pembelajaran yang 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa seperti mediauaudio,pmedia 

visual,odan media audio visualpakan tetapi yang lebih memotivasi siswa lebih 

didominasi oleh media audio visual. 
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