
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS 

A. Gambar Umum Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti 

1. Sejarah Sekolah 

      Pada tahun 1966 tanggal 24 november terdaftar sebagai 

Pondok Khokyang oleh Hayeesoh Samoh sebagai pemilik pondok. 

      Pada tahun 1971 tanggal 14 june tedaftar sebagai sekolah 

agama islam. Diguna kurikulum lengkap dengan kurikulum Islamic 

dan kurikulum pendidikan non formal. 

      Pada tahun 1995 muncul perubahan dalam Sekolah Islamic 

Swasta diizinkan menguna kurikulum Islamic ditingkat sekolah 

menengah. 

      Pada 4 april 1996 perubahan sekolah menjadi yayasan belajar 

Islamic sekolah Jariyatham oleh Abdulaziz samah sebagai pemerima 

lisensi. 

      Pada tahun 2005 diadakan kurikulum pendidikan dasar tahun 

2003 dengan mengadakan tingkat menegah dan tingkat akhir. 

      Pada tahun 2005 diperluaskan kurikulum pada tingkat TK 1-3 

dan SD 1-6 menurut kurikulum dasar tahun 2003. Dari awal sampai 

kini sekolah ini berumur 32 tahun. 

 

 

 



2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi 

      Fokus pada pengembangan akademik Integrasikan 

kurikulum ke dalam internasionalisasi. Mengembangkan peserta 

didik sesuai dengan kualitas mereka. 

b. Misi 

1) Mengembangkan peserta didik dengan mengatur kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Sekolah yang dapat 

berintegrasi dengan doktrin agama dalam program ini. 

2) Mengembangkan personel untuk memiliki pengetahuan dan 

keahlian dalam materi pelajaran dan proses belajar mengajar 

yang mengikuti proses. Reformasi pendidikan Dan visi Islam 

(Islamisasi pengetahuan) serta memiliki sikap positif terhadap 

siswa dan masyarakat. 

3) Pengembangan proses manajemen agar efektif dengan 

berfokus pada manajemen partisipatif dari organisasi dan 

partisipasi personel internal dan eksternal. 

3. Moto Sekolah 

“Siswa dapat membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan 

kriteria.” 

 

 

 



4. Tujuan Sekolah 

a. Kembangkan sekolah sebagai pusat pelatihan keagamaan kaum 

muda. 

b. Pengembangan proses belajar mengajar agar diterima oleh 

masyarakat. 

c. Mengembangkan sekolah menjadi modern dalam hal akademik. 

d. Kembangkan kurikulum agar sejalan dengan lingkungan 

setempat. 

e. Mengembangkan sistem administrasi sekolah 

f. Mengembangkan personel agar lebih efisien 

g. Kembangkan siswa agar efektif Dan diterima oleh masyarakat 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah 

  Sekolah Chatiyatham Suksa Mulniti memiliki sarana dan 

prasarana yang cukup mendukung dalam kegiatan pembelajaran, 

seperti: 

a. Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. 

b. Ruang kantor karyawan tata usaha. 

c. Ruang guru. 

d. Klinik rehabilitasi dan terapi.  

e. Saggar seni, Ruang keterampilan komputer (tik).  

f. Ruang laboratorium mipa. 

g.  Ruang perpustakaan. 

h. Asrama siswa. 



i. Tempat ibadah.  

j. Ruang olahraga.  

k. Ruang dapur umum. 

l. Ruang kantin sekolah.  

m. Ruang gudang, terdiri dari gudang atk, gudang alat-alat olah raga 

dan gudang barang-barang bekas.  

n. Kamar mandi/wc untuk guru, untuk karyawan dan untuk siswa. 

Lapangan upacara / olah raga basket. 

  



B. Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru PAI 

1. Media Pembelajaran 

  Media merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

pendidikan, menurut Schramm dalam Sudrajat (2008) media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran salah satu sumber 

belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga dapat membantu 

mengatasi gaya belajar, kemalasan siswa, dan hal-hal lain yang 

membuat siswa cenderung malas dalam belajar, sehingga media 

hadir sebagai alat komunikasi yang membangkitkan kembali, niat 

belajar siswa.  

  Sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu proses 

seseorang untuk mempelajari apa yang dia belum ketahui. Sedangka 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu 

proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. 

  Dari pemaparan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu guru mengajar 

untuk menyampaikan materi kesiswa agar pesan lebih mudah 

diterima dan menjadikan peserta didik lebih termotivasi dan aktif. 

Media pembelajaran juga merupakan alat yang dapat merangsang 

siswa untuk 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 menyampaikan materi ke siswa agar pesan lebih 

mudah diterima dan menjadikan peserta didik lebih termotivasi dan 

aktif. 

2. Jenis-jenis media pembelajaran  

  Pada 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”. (Wawancara, 03 

Februri 2020) 



 

  Hal ini selaras apa yang disampaikan salah satu siswa Ibu 

guru Chesuhaila Chema yang bernama Alisa Rani, dia mengatakan 

bahwa: 

“jenis-jenis media yang kami terima dari guru banyak sekalai 

abang, tapi media yang guru sering gunakan adalah media 

video dan kami juga sering mempresentasikan hasil lewat 

media PPT”. (Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

  Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu siswa Ibu guru 

Chesuhaila Chema yang bernama Talinee, dia mengatakan bahwa: 

“Media pembelajaran yang sering digunakan oleh guru 

adalah media video, guru menyuruh kami membuat video 

tentang sholat janazah dan dipersentasikan didepan kelas”. 

(Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 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. Menurut peneliti 

ketika media tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 

3. Manfaat media pembelajaran  

  Pada dasarnya manfaat media dalam proses pembelajaran 

adalah memperlancar dan mempermudah interaksi antara guru 

dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. 



  Teori yang sudah dipaparkan pada kerangka teori sebelumya 

mengenai manfaat media pembelajaran, menurut peneliti sesuai 

dengan apa yang peneliti temukan.  Berdasarkan keterangan dari 

guru pendidikan agama Islam yaitu Ibu guru Chesuhaila Chema 

bahwa manfaat media pembelajaran adalah sebagai mempermudah 

dalam proses pembelajaran. Berikut hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu guru Chesuhaila Chema 

“Iya dek saya merasa media yang saya gunakan dapat 

membantu saya dapa proses pembelayaran dan anak anak 

pun merasa senang dan termotivasi. Selain itu menurut saya 

media pembelajaran juga dapat mengefektikan waktu”. 

(Wawancara, 03 Februri 2020) 

  

  Hal ini selaras apa yang disampaikan salah satu siswa Ibu 

guru Chesuhaila Chema yang bernama Areefeen Meensen, dia 

mengatakan bahwa: 

“iya abang saya merasa dengan adanya media pembelajaran 

dapat membantu kami memahami apa yang disampakan oleh 

guru, dan kami juga senang ketika guru sedang megunakan 

media dalam proses belajar”. (Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

 Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara tersebut, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat media dalam 

pembelajaran sangat memberikan nilai yang positif sebab dengan 

media pembelajaran membantu seorang guru dalam mengajar 

selain itu media juga dapat berfungsi untuk menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumnuhkan motivasi belajar bagi siswa 

itu sendiri. 



4. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 

  Disamping mempunyai kelebihan sebagai membantu guru 

dalam proses pembelajaran, media pembelajara juga mepunyai 

kekurangan pembentukan arus listrik, medianya terbatas, 

penggunanya harus mengusai materi, disajikan hanya bertentuk teks 

dan kebanyakkan berbentuk animasi. Akibat dari kekurangan 

tersebut kadang-kadang terlabat.  

  Berdasarkan pada hasil observasi pada tanggal 03 Februri 

2020 peneliti juga menemukan beberapa kekurangan seperti remot 

kadang-kadang hilang, jaringan internetnya sering hilang,  

5. Implementsi penggunakan media pembelajaran  

  Sesuai dengan indikator yang sudah dijelaskan pada 

kerangka teori sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa implementasi penggunaan media pembelajaran dalam 

memotivasi siswa sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan cukup 

baik, ini terlihat dari keterampilan guru menggunakannya, 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai serta dapat membuat 

siswa terasa menarik dan termotivasi. 

  Berdasarkan berbagai macam keterangan dan data yang 

diberikan oleh bapak dan ibu guru serta peserat didik, maka peneliti 

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam memotivasi siswa 

dalam belajar pada sekolah Chariyatham Suksa Nulniti sudah 



dilaksanakan dengan cukup baik, ini terlihat dari keterampilan guru 

dalam menggunakan media tersebut. Akan tetapi penggunaan media 

tersebut tidak selamanya berjalan dengan efektif. Ini disebabkan 

kerena beberapa hambatan seperti siswa sering bermalasan pada 

waktu-waktu tertentu seperti waktu siang hari.  

  



C. Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti 

1. Motivasi Belajar 

  Motivasi adalah memegang peranan yang penting dalam 

proses belajar. Apabila guru dan orang tua dapat memberikan 

motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa 

atau anak 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 Indonesia (KBBI) adalah Pengertian belajar 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

  Dari kerangka reori tersebut maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu 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”. 

(Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

  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”. 

(Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

  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. 

2. Fungsi Motivasi Belajar 

  Berdasarkan fungsi motivasi belajar dalam teori yang sudah 

dijelas kan sebelumnya maka fungsi motivasi belajar pada dasarnya 

ada 3 fungsi diantaranya seperti pertama, mendorong siswa untuk 



melakukan sesuatu kegiatan, kedua, motivasi belajar berfungsi 

menentukan arah perbuatan, dan fungsi motivasi belajar yang ketiga 

menyeleksi perbuatan yang sudah ditentukan. 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 03 Februri 

2020 maka peneliti menemukan bahwa guru memberikan motivasi 

dan dorongan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai, tidak 

hanya itu saja, peneliti juga menemukan bahwa guru sering 

mengarahkan dan menentukan siswa pada hal-hal yang sifatnya 

positif seperti, tidak mencontek saat ujian, fokus pada pembelajaran, 

saling membantu sesama teman serta tidak memusuhi teman sebaya. 

Menurut peneliti fungsi motivasi belajar yang diberikan oleh guru 

tidak selamanya berhasil karena disebabkan oleh penyelesaian akhir 

yang kurang maksimal seperti contohnya guru sudah menberikan 

motivasi untuk belajar namun sebagian dari siswa tidak 

mendengarkan dan tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh 

guru tersebut maka dari itu menurut peneliti fungsi motivasi belajar 

tidak selamanya berjalan dengan baik. 

  Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru terkait dengan 

motivasi belajar Bapak Abdulhaleem Madhem, beliau mengatakan 

bahwa: 

“iya dek menurut saya fungsi motivasi belajar dapat 

menberikan dorngan kepada siswa itu sendiri dek, saya juga 

kadang-kadang menentukan mereka ke hal-hal yang positif 

dek, seperti menyuruh meraka jangan menyontek dan tidak 

saling bermusuhan”. (Wawancara, 03 Februri 2020) 

 



  Ini juga seraras apa yang disampaikan oleh Ibu Chesuhaila 

Chema, belian mengatakan bahwa: 

“iya dek kami sering memberikan motivasi belajar kepada 

siswa sebelum mulai pembelajaran, namun motivasi itu tidak 

selamanya berjalan dengan baik dek, dan sebagaian siswa 

yang tidak mendengankan dan tidak menjalankan apa yang 

kami perintahkan dek, sehingga akhirnya susah di atur.” 

(Wawancara, 03 Februri 2020) 

 

3. Jenis Motivasi Belajar 

  Seperti yang kita ketahui Bersama membahwa jenis motivasi 

dalam pembelajaran terbagi menjadi dua jenis motivasi, seperti 

motivasi primer dan motivasi sekuder  

  Motivasi primer pada umumnya berasal dari segi biologis 

atau jasmani manusia, ahkirnya motivasi primer ini diperlukan siswa 

supaya siswa dapat meningkatkan belajar. Seperti concohnya 

motivasi belajar siswa karena ingin tahu. 

  Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang 

dipelajari, motivasi sekunder membuat seseorang kecenderungan 

berfikir, merasa dan kemudian bertindak. 

  Brdasarka hasil obsevasi dan wawancara pada tanggal 05 

Februri 2020 peneliti menemukan bahwa kedua jenis motivasi 

belajar tersebut sebagian ada pada beberapa siawa, seperti cantohnya 

motivasi primer yang menggambarkan rasa ingin tahu siswa 

berhadap yang berum siswa itu ketahui. Seperti yang dikatakan oleh 



Ibu Chesuhaila Chema dalam wawancara pada tanggal 05 Februyi 

2020 mengatakan bahwa: 

“iya dek apabila ada sesuatu yang mereka tidak malu-maku 

untuk bertanya kepada saya dan bahkan mereka sering 

bertanya juga sama teman-temannya”. (wawancara 05 

Februri 2020) 

 

  Ini juga sesuai dengan yang disapaikan oleh siswa yang 

bernama Talinee, dia mengatakan bahwa: 

“iya bang ketika sesuatu hal yang belum saya ketahui, saya 

tidak segan-segan untuk bertanya langsung kepada guru dan 

saya saya sering diskusi sama teman-teman”. (wawancara 05 

Februri 2020) 

 

  Disisi lain terkai jenis motivasi belajar sedangkan peneliti 

juga menemukan bahwa ada beberapa siswa yang secara pengaruh 

social memiliki kesadaran dengan menentukan masa depannya, ini 

menenyukan bahwa jenis motivasi sekunder ini tanpa disuruh 

dengan sendirinya langsung melaksanakan. Seperti contohnya tanpa 

disuruh siswa sering belajar sendiri dalam kelas. Dan sering dengan 

sendirinya mencari materi di perpustakaan. 

  Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Abdulhaleem 

Madhem pada saat wawancara tanggal 05 Februri 2020 beliau 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya anak-anak mempunyai motivasi yang tinggi 

dek, karena mereka menurut pengamaan saya sering belajar 

sendiri dek, dan tanpa disuruh meraka sering mencari materi 

di perpustakaan”. (wawancara 05 Februri 2020) 

 



  Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu 

siswa bapak Abdulhaleem Madhem yang bernama Areefeen 

Meensen, dia mengatakan bahwa: 

“tidak semuanya sih bang kami belajar dan sering 

keperpustakaan memang benar. Tapi tidak semuanya bang 

cuman beberapa saja, kebanyakkan perampuan yang rajin 

tapi kami yang laki-laki jarang keperpustakaan bang, 

hehehe”. (wawancara 05 Februri 2020) 

 

 

4. Indikator Motivasi Belajar 

  Dalam terori sebelumnya peneliti sudah menjelaskan bahwa 

indikator motivasi belajar dapat diketahuan pada beberapa aspak, 

seperti kekurangan siswa dalam menghadapi tugas, ulet dalam 

menghadapi kesulitan, menunjukkan minat, senang, bekerja 

mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, dan tidak melepas hal 

yang diyakininya. 

  Berapa indikator tersebut menurut peneliti, terdapat berapa 

siswa yang memiliki. Artinya berapa indikator tersebut tidak 

selamanya dimiliki oleh peserta didik. 

  Berdasarkan hasil wawacara dalam observasi pada tanggal 

05 Februari 2020 maka penulis menemukan bahwa ada beberapa 

siswa yang sering mengeryakan sugas dan ada juga beberapa yang 

bermalas-malasandalam mengerjakan tugas. 

  Seperti keterangan wawancara pada tanggal 05 Februari 

2020 siswa menyatakan bahwa: 



“iya bang, tarkadang kami bosan mengerjakan tusag-tugas 

yang dikasih oleh guru, yaaa biasalah bang Namanya 

manusia pasti ada kemalasan”. (wawancara 05 Februari 

2020) 

 

  Disamping anak-anak sering bermalasan dalam 

mengeryakan tugas, peneliti juga mendapatkan data bahwa anak-

anak sering dalam mengerjakan tugas sendiri. Artinya mereka 

mempunyai inisiatik sendiri dalam belajar dan mengerjakan tugas. 

  Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2020 

maka bapak Abdulhaleem Madhem mengatakan bahwa: 

“iya adik seiring berjalannya waktu, anak-anak akhir-akhir 

ini sering mengerjakan tugas dengan sendiri dan sering 

belajar sendiri secara pribadi, saya sangat senang dengan hal 

itu mas dan guru-guru yang lain pun senang”. (wawancara 

05 Februari 2020) 

 

  Berdasarkan beberapa keterangan yang disampakan oleh 

guru dan siswa, maka peneliti dapat merumuskan bahwa 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. 

  Jadi media pembelajaran yang meningkatkan motivasi 

belajar siswa adalah media audio, media visual, dan media audio 

visual akan tetapi yang lebih memotivasi siswa lebih didominasi 

oleh media audio visual. 


