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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ibrahim dan Syaodih1: “Media pengajaran diartikan sebagai

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan atau isi

pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa,

sehingga dapat mendorong kegiatan belajar mengajar”.Dalam proses

pembelajaran, media memiliki konstribusi dalam meningkatkan mutu dan

kualitas pembelajaran. Kehadiran media tidak saja membantu guru dalam

menyampaikan materi ajarannya, tetapi memberikan nilai tambah kepada

kegiatan pembelajaran. Adanya media pembelajaran ini didukung oleh

perkembangan pengetahuan dan tekhnolgi, khususnya tekhnologi

informasi dan komunikasi yang telah berkembang disemua aspek

kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah Pembelajaran dengan

menggunakan media berbasis Teknologi Informassi dan Komunikasi

(ICT). ICT dalam rentang waktu yang sangat singkat telah menjadi salah

satu fondasi bangunan bagi masyarakat modern. Sebagian Negara saat ini

menganggap pemahaman tentang ICT dan penguasaan keahlian-keahlian

dasar dan konsep-konsep ICT sebagai bagian dari jantung pendidikan,

bersama dengan membaca, menulis dan berhitung.

1 Syaodih, S. Nana dan R. Ibrahim. Perencanaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta,
2003, h. 112
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Seperti yang diungkapkan oleh UNESCO bermaksud untuk

memastikan bahwa semua Negara, baik yang telah maju maupun yang

sedang berkembang, telah memiliki akses kepada fasilitas-fasilitas

pendidikan yang penting untuk mempersiapkan anak-anak muda agar bisa

memainkan perannya yang utuh dalam masyarakat modern dan

memberikan sumbangsih bagi bangsa yang berpengetahuan. Menjaga

kapasitas untuk menasehatkan pemerintahan suatu Negara tentang

penggunaan teknologi di sekolah-sekolah, dan khususnya, pada

keseimbangan yang optimal, mengingat adanya kondisi-kondisi lokal,

antara ICT dan teknologi-teknologi pendidikan klasik dan membantu

berbagai Negara untuk mengembangkan berbagai software dan bahan

pendidikan yang merefleksikan budaya-budaya regional dan nasional

mereka sendiri merupakan unsur yang sangat penting dari starategi

organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua.2

Media ICT sudah dilakukan diberbagai sekolah dengan

menggunakan seperangkat komputer atau laptop, LCD, dan perangkat

audio. Tujuannya agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif.

Namun, pembelajaran seperti ini belum diarahkan untuk pelajaran PAI

khususnya Mata pelajaran AL-Qur’an Hadits secara keseluruhan. Padahal

saat ini, banyak paket program yang disusun oleh para ahli komputer yang

dengan inovasinya mengangkat materi pembelajaran kedalam perangkat

lunak. Dalam implementasinya, media ini memang diterima dengan serta

2 Rusli, Teknologi Komunikasi dan Informasi Dalam Pendidikan, Jakarta:
Referensi, 2012), h. 1-2
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merta sebagai suatu perubahan. Untuk pembelajaran AL-Qur’an Hadits,

guru menggunakan media presentasi berbasis ICT dikelas. Mereka biasa

menggunakan media presentasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran

di kelas. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media ini perlu dipilih

secara tepat agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Penggunaan

media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

Penggunaan media juga harus mempertimbangkan kecocokan ciri

media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Oleh karena

itu, guru juga perlu memperhatikan media yang sesuai dengan karakteristik

siswa dan materi yang disampaikan, serta menarik untuk dipelajari siswa

sehingga materi pelajaran dapat diterima dengan mudah dan hasil belajar

juga dapat meningkat. Salah satu materi yang menarik untuk

diIntegrasikan dengan media berbasis ICT adalah materi penjelasan Hadits

tentang terjadinya kerusakan di muka bumi. Biasanya guru menyampaikan

materi ini dengan metode ceramah didepan kelas, atau dengan diskusi

sederhana saja tanpa menggunakan media lain dalam penyampaian

materinya. Padahal jika penyampaian materi ini dikombinasikan dengan

media ICT maka akan menciptakan pembelajaran yang sangat menarik

bagi siswa. Selain siswa dapat mengamati secara langsung, siswa juga

dapat lebih jelas memahami peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan

bantuan media presentasi pembelajaran audio visual yang dapat didesain

dengan memanfaatkan animasi, gambar dan gerakan yang digabungkan

dalam penyajian pembelajaran. Dengan mengkombinasikan teknik ini,
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maka selain dapat memudahkan guru dalam penyampaian materi juga

dapat menyebabkan pembelajaran dikelas dapat jauh lebih inovatif dan

menarik sehingga meningkatkan daya tarik minat belajar siswa yang

diharapkan dapat berimbas pada hasil belajar siswa yang meningkat pula.

Seperti hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di

beberapa MTs yang ada di kecamatan Tampan dengan melakukan

wawancara dengan guru bidang studi Al-Qur’an hadits, terdapat beberapa

sekolah yang telah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT di

sekolah-sekolah mereka. Dan setelah diterapkan di sebagian kecil sub

bahasan materi pembelajaran salah satunya dalam bidang studi AL-Qur’an

Hadits. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru tersebut

diketahui pula reaksi atau respon siswa ketika proses pembelajaran dengan

menggunakan media ICT cukup baik dan juga dapat meningkatkan minat

belajar siswa terhadap mata pelajaran yang di sampaikan oleh guru dengan

menggunakan media ICT.3

Selain itu, berdasarkan hasil observasi sementara yang penulis

lakukan di beberapa sekolah dimana didapati bahwa fasilitas untuk

penngunaaan media pembelajaran ICT dalam proses pembelajaran sudah

dapat dikatakan cukup memadai dengan adanya setiap satu unit minimal

setiap sekolah memiliki media ICT. Dan guru biasa mengembangkan dan

menerapkan aplikasi lain yang dapat menunjang dalam penjelasan materi

tersebut jika guru mau mengembangkan penggunaan media tersebut.

3 Hasil wawancara bersama guru bidang studi Al-Qur’an Hadits di MTs Kecamatan
Tampan
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berkaitan dengan keadaan tersebut dengan judul:

“Kompetensi Guru dalam Menggunakan Media Teknologi Informasi

dan Komunikasi Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di MTs Se-

Kecamatan Tampan Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

1. Kompetensi Guru

kompetensi guru diartikan sebagai penguasaan terhadap

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam

kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai

guru.

2. Menggunakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan diartikan

sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.

Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu

berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut

pula sebagai komsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini

MenggunaKan adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada

smartphone dalam berinteraksi dengan orang lain.4

4 Poerwodarminto W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. ( Jakarta : Balai
Pustaka, 1990) h. 852
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3. Media Pembelajaran ICT

Media pembelajaran ICT adalah komponen sumber belajar atau

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan

siswa yang  dapat merangsang siswa untuk belajar.5

4. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Al-Qur’an Hadits merupakan unsur mata pelajaran Agama Islam

pada madrasah yang memeberikan pemahaman kepada peserta didik

tentang Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam

C. Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana guru memanfaatkan media ICT untuk meningkatkan

hasil belajar siswa

2) Faktor apa yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan media

pembelajaran ICT dalam proses pembelajaran

3) Bagaimana cara guru dalam menerapkan penggunaan media ICT

dalam proses pembejaran

4) Apakah manfaat dari penggunaan media ICT dalam proses

pembelajaran

5 Arsyad, Azhar.Media Pembelajaran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.4
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5) Dalam bidang studi Al-Qur’an Hadits media apa yang dapat

digunakan oleh guru dalam menjelaskan pembelajaran

6) Bagaimana perkembangan dari perangkat computer dalam

pengembangan materi pembelajaran Al-Qur’an Hadits

b. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari

penafsiran yang berbeda-beda terhadap masalah ini, maka batasan masalah

dalam penelitian ini adalah kompetensi Guru dalam Menggunakan Media

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an

Hadits Di MTs Se- Kecamatan Tampan Pekanbaru.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan :

Bagaimana kompetensi Guru dalam Menggunakan Media Teknologi

Informasi dan Komunikasi Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di MTs

Se- Kecamatan Tampan Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui

kompetensi Guru dalam Menggunakan Media Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di MTs Se-

Kecamatan Tampan Pekanbaru.

b. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
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1. Bagi Guru: Membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran

secara individual, interaktif, dan kreatif dengan sumber belajar

yang luas (open source). Guru dapat memfasilitasi pengembangan

potensi, gaya belajar, serta kebutuhan belajar siswa yang

beragam. Guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam

pembelajaran.

2. Bagi Siswa; Diharapkan dapat menimbulkan motivasi dan

semangat yang tinggi dalam belajar, guna meningkatkan prestasi

belajar.

3. Bagi Penulis; Dari penelitian ini dapat mengetahui pengaruh

pemanfaatan media pembelajaran serta memperoleh gambaran

yang jelas mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang

terjadi pada siswa khususnya pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits.

4. Bagi Pihak Lain; Sebagai pedoman dan bahan masukan dalam

pengembangan pembelajaran dan dalam melaksanakan penelitian

berikutnya yang sejenis.


