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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Media

Media merupakan salah satu alat dalam menyampaikan informasi dalam proses

pembelajaran, dengan menggunakan media diharapkan tujuan dari pembelajaran akan

lebih mudah tercapai sehingga apa yang sudah direncanakan sebelumnya akan tercapai.

Menggunakan media dalam pembelajaran dipandang akan lebih mudah siswa

memahami materi yang akan dipelajari sehingga efektif dan efisien pembelajaran itu.

Dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits menggunakan media sangat memudahkan siswa

dalam memahami pelajaran itu apalagi mata pelajaran al-Qur’an Hadits pelajaran yang

mendasar bagi ummat Islam dalam memahami isi kandungan ajaran-ajaran Islam itu.

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”.

Association for Education and Communication Technology (AECT) mendefinisikan

media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi.

Sedangkan Education Association (NEA) mendefinisikan sebagai benda yang dapat

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang

dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar-mengajar, dapat mempengaruhi

efektifitas program instruksional. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan

pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara



kreatif akan memungkinkan audien (siswa) untuk belajar lebih baik dan dapat

meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.1

Dalam al-Qur’an Allah SWT juga menjelaskan bagaimana alam ini sebagai

media belajar bagi manusia hal ini tercantum dalam surat Al-Anbiya’ (21) ayat 30-31:

















Artinya: dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan

bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara

keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah

mereka tiada juga beriman?. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang

kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula)

di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.2 (QS. Al-

Anbiya’(21):30-31)

Dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits mengunakan media sudah barang tentu

merupakan hal yang sangat penting sekali dalam memberikan sebuah penjelasan atau

pengetahuan kepada peserta didik, dengan mengunakan media siswa akan lebih mudah

1 Azhar Arsyad, Op Cit, h. 2
2 Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’ 30-31



memahami sebuah materi atau tema dan juga sangat banyak sekali keuntungan dengan

menggunakan media di didalam pembelajaran apalagi al-Qur’an Hadits merupakan

pokok utama di dalam agama Islam dan sudah menjadi kewajiban untuk memahami

Islam itu.

a. Klasifikasi Media

Rudi Bretz (1977) mengklasifikasi ciri utama media pada tiga unsur pokok

yaitu suara, visual, dan gerak. Bentuk visual itu sendiri dibedakan lagi pada tiga

bentuk, yaitu gambar visual, garis (linergraphic) dan simbol. Di samping itu dia

juga membedakan media siar (transmisi) dan media rekam (recording), sehingga

terdapat 8 klasifikasi media;1). Media audio visual gerak, 2). Media audio visual

diam, 3). Media audio semi gerak, 4). Media visual gerak, 5). Media visual diam,

6). Media visual semi gerak, 7). Media audio,dan 8). Media cetak.3

b. Fungsi Media

Pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan

belajar-mengajar yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual

kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan

mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana,

konkrit, serta mudah dipahami. Dengan demikian media dapat berfungsi untuk

mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran.4

Penggunaan pendekatan sistem dalam lingkungan pendidikan telah

menggugah para ahli pendidikan di Indonesia untuk menggunakan media sebagai

bagian integral dalam program  pengajaran. Oleh karena itu program media

3 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 27
4 Ibid.,



dilaksanakan secara sistematis berdasarkan  kebutuhan dan karakteristik serta

diarahkan pada pembahasan tingkah laku siswa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu

para ahli media telah merumuskan ciri-ciri penggunaan media dalam pendidikan,

sehingga terhimpun suatu konsepsi teknologi pendidikan yang mempunyai ciri-ciri:

1. Berorientasi pada sasaran atau siswa,

2. Menerapkan konsep pendekatan sistem,

3. Memanfaatkan sumber media yang bervariasi.

Sejalan dengan makin mantapnya konsepsi tersebut, fungsi media tidak

lagi hanya sebagai alat peraga/alat bantu, melainkan sebagai pembawa informasi

atau pesan pengajaran terhadap siswa. Di dalam kegiatan belajar-mengajar, media

pendidikan/pengajaran secara umum mempunyai kegunaan untuk mengatasi

hambatan dalam berkomunikasi, keterbatasan pisik dalam kelas, sikap pasif

siswa/mahasiswa serta mempersatukan pengamatan mereka. Kemudian dengan

masuknya pengaruh teknologi audio dan video dalam sistem pendidikan, lahirlah

alat audio visual terutama menekankan penggunaan pengalaman langsung/konkrit

untuk menghindarkan verbalisme. Pada saat ini media pengajaran mem-punyai

fungsi:

1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa/mahasiswa dan membantu

memudahkan mengajar bagi guru/dosen.

2. Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak membosankan).

3. Semua indra murid dapat diaktifkan. Kelemahan satu indra dapat diimbangi

oleh kekuatan indra lainnya.

4. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar.



c.   Manfaat Penggunaan Media

Berbagai manfaat media pengajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Menurut

Kemp & Ayton meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan

penggunaan media pengajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya ke dalam

program-program pengajaran berjalan amat lambat. Mereka mengemukakan

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media

sebagai bagian integral pengajaran di kelas atau sebagai cara utama pengajaran

langsung sebagai berikut:

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau

mendengar  penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun

para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan

penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi

yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk

pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut.

2. Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan

keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek

khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa

dan berpikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek

motivasi dan meningkatkan minat para siswa. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam al-Qur’an Surat Ali Imran (3) ayat 190-191:























Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu)

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka5. (QS. Ali Imran

(3):190-191)

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan

balik, dan penguatan.

4. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan

media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan

isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat

diserap oleh siswa.

5 Qur’an Surat, Ali Imran (3):190-191



5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar

sebagai media pengajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan

jelas.

6. Pengajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan

terutama jika media pengajaran dirancang untuk penggunaan secara individu.

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses

belajar dapat ditingkatkan.

8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif; beban guru untuk

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan

dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain

dalam proses belajar-mengajar.

Dale mengemukakan bahwa bahan-bahan audio visual dapat

memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses

pembelajaran. Hubungan guru-siswa tetap merupakan elemen paling penting

dalam sistem pendidikan moderen saat ini.

Sudjana & Rivai mengemukakan manfaat media pengajaran dalam

proses belajar iswa, yaitu:

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar;

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan

pengajaran;



3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap

jam pelajaran;

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.

Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik merincikan manfaat

media pendidikan sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar-dasar yang kongkret untuk berpikir, oleh karena itu

mengurangi verbalisme.

2. Memperbesar perhatian siswa.

3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh

karena itu membuat pelajaran lebih mantap.

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri di kalangan siswa.

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui

gambar hidup.

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan

kemampuan berbahasa.

7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar.



Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun

binatang.6

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Gasyiyah (88) ayat 17-21:













Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia

diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung

bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka

berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang

memberi peringatan.7 (QS. Al-Gasyiyah (88): 17-21)

2. Audio

Audio visual berasal dari kata audible dan visible, audible yang artinya dapat

didengar, visible artinya dapat dilihat. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, audio

6 Ibid., 22
7 Al- Qur’an Surat AL-Gasyiyah(88): 17-21)



adalah hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi.8 Audio berkaitan dengan

indera pendengaran, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-

lambang auditif, baik verbal (kedalam kata-kata atau lisan) maupun non verbal.9 Visual

adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan; dihasilkan atau terjadi sebagai

gambaran dalam ingatan.10 Jadi audio visual adala alat peraga yang bisa ditangkap

dengan indera mata dan indera pendengaran yakni yang mempunyai unsur suara dan

unsur gambar.11 Melihat perincian pengertian komponen-komponen yang ada, maka

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual adalah sarana atau prasarana

yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran yang dipergunakan untuk

membantu tercapainya tujuan belajar.

a. Prinsip-prinsip Penggunaan Audio Visual

Media audio visual digunakan dalam upaya peningkatan atau mempertinggi

mutu proses kegiatan belajar mengajar. Agar dapat mengoptimalkan peranan media

pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka harus

diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya antara lain:

1. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral

dari suatu sistem pengajaran.

2. Dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah

yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.

8 Save M. Dagun, “Kamus Besar Ilmu Pengetahuan”, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan
Nusantara (LPKN), 2006), h. 81

9 Arief S. Sadiman, dkk, “Media Pendidikan, Pengembangan dan Pemanfaatannya”, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 49

10 Save M. Dagun, Op Cit., 1188
11 Soegarda Poerbakawatja H. A. H Harahap, “Ensiklipedi Pendidikan”, (Jakarta: Gunung Agung, 1982),

h. 32



3. Guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang

digunakan.

4. Guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran.

5. Penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis bukan

sembarangan menggunakannya.

6. Jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media maka guru

dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar.12

b. Fungsi Media Audio Visual

Fungsi media audio visual mulanya dikenal sebagai alat peraga atau alat

bantu dalam kegiatan belajar mengajar yakni yang memberikan pengalaman visual

pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan

mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana,

kongkret, mudah dipahami. Media audio visual mempunyai berbagai macam fungsi.

c. Jenis-jenis Media Audio Visual

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang akan

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.13 Salah

satu teknologi dalam proses pengajaran itu dalam memilih media pembelajaran.

Media pembelajaran inilah yang akan membantu memudahkan siswa dalam

mencerna informasi pengetahuan yang disampaikan. Media  audio pembelajaran

terbagi atas beberapa jenis antara lain:

1. Film Bersuara

12 M. Basyiruddin Usman dan Asnawir, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 19
13 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),

h. 136



Film yang dimaksudkan di sini adalah film sebagai alat audio visual untuk

pelajaran, penerangan dan penyuluhan. Banyak hal-hal yang dapat dijelaskan

melalui film, antara lain materi pokok proses yang terjadi dalam tubuh kita atau

yang terjadi dalam suatu industri, kejadian-kejadian dalam alam, tata cara

kehidupan, mengajarkan suatu keterampilan, sejarah-sejarah kehidupan zaman

dahulu dan sebagainya.14 Film merupakan salah satu media yang dianggap efektif

digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Film yang diputar di depan siswa harus

merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Dengan film, dapat

melengkapi pengalaman-pengalaman dasar, memancing inspirasi baru, menarik

perhatian, penyajiannya lebih baik karena mengandung nilai-nilai rekreasi, dapat

memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya, menjelaskan hal-hal abstrak

dan lain-lain.15

2. Video

Video merupakan bagian yang memancarkan gambar pada pesawat

televisi. Menurut Arief S. Sardiman bahwa video merupakan media audio visual

yang menampilkan gerak, yang semakin lama semakin populer dalam masyarakat

kita.16

Daryanto mengungkapkan beberapa manfaat dari video, antara lain:

1. Video dapat merekam peristiwa yang terjadi secara cepat dan praktis, dan dapat

menampilkan tayangan atau hasil pengambilan film secara cepat tanpa proses

lebih lanjut.

14 Basyirudin Usman, OpCit., h. 95
15 Fatah Syukur, OpCit., h. 30
16 Arief S. Sadiman, dkk, “Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya”, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 76.



2. Video dapat membesarkan atau memperkecil ukuran dan waktu dari suatu

proses.

3. Video dapat dibuat duplikatnya dengan relatif singkat.

4. Video dapat diputar ulang.

5. Kaset film sangat berukuran praktis.

6. Video dapat ditampilkan di TV yang besar maupun kecil.

7. Kaset video dapat digerakkan dengan putaran lambat atau cepat.17

3. MP3

Sebuah file MP3 mempunyai bit rates mulai dari yang rendah yaitu 32 kbits/detik

hingga 320 kbits/detik. Format File MP3 merupakan yang paling terkenal di

kalangan umum, karena ukuran filenya yang kecil tapi dengan kualitas suara yang

masih terjaga dengan baik. Selain itu format file MP3 banyak didukung pemutar-

pemutar musik yang banyak beredar di pasaran, sehingga tak mengherankan bila

MP3 lebih dikenal.

4. MP4

MP4 adalah format data multimedia sebagai bagian dari format MPEG-4.

Pada umumnya mp4 digunakan untuk menyimpan data audio video, dan juga

mampu menangani data lain seperti subtitle.

MP4 memiliki kelebihan dibandingkan dengan format lainnya, yakni

memungkinkan untuk dilakukannya proses streaming di internet, sehingga

pengguna dapat langsung menonton tayangan yang disimpan dalam format ini,

dan tidak perlu mengunduh filenya.

17 Daryanto, “Media Visual untuk Pengajaran Teknik”, (Bandung: Tarsito, 1993), h. 222



MP4 menggunakan jenis file dengan ekstensi. Nama MP4 juga digunakan pada

perangkat player yang dapat memutar file MP4 dan format lainnya dengan nama

MP4 Player.

5. AMR

AMR adalah audio terutama diterapkan pada perangkat mobile. Dengan tingkat

kompresi relatif tinggi, itu membuat efek yang baik dalam panggilan suara.

Ringtone format AMR adalah salah satu format file yang universal yang diadopsi

oleh MMS ,yang tak hanya dapat digunakan untuk membuat file musik, tetapi

juga menghasilkan beberapa karya audio seperti suara lucu, suara-suara binatang,

dll.18

6. WAV

WAV atau Waveform. File Audio WAV mirip dengan PCM, namun bisa

terkompresi maupun tidak terkompresi. File Wav juga mirip dengan file AIFF

yaitu file Audio yang digunakan komputer Mac. Format WAV banyak digunakan

oleh handphone, sehingga popularitas bisa menyamai file MP3

3. Pencapaian Kompetensi Dasar

Menurut Wina Sanjaya kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan

dan sikap minimal yang dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah

menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itu maka kompetensi

dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi.19 Sebagai seorang pendidik

semestinya sikap-sikap yang disukai harus dimilikinya dan bukan itu saja pengetahuan

dan sebagainya.

18 http://zona-tiga.blogspot.com/2012/02/pengertian-file-mp3-aacwma-waf-dan-pcm.html
19 Wina Sanjaya, “Perencanaan dan Disain Sistem Pembelajaran”, (Kencana: Bandung, 2010), h. 5



Dengan demikian, maka kita dalam perumusan kompetensi dasar, sebaiknya kita

bertanya: “ Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh siswa agar standar kompetensi

dapat dicapai?  jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian di daftar baik menyangkut

pengetahuan sikap dan ketrampilan yang dapat berkisar 5 sampai 6 kemampuan. Seperti

halnya dalam standar kompetensi, setiap mata pelajaran rumusan standar kompetensi

sudah ada dalam standar isi, dengan demikian tugas pengembangan silabus adalah

menganalisis standar tersebut.

Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan, oleh karenanya materi pokok

dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Indikator-indikator

pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar

untuk menyusun alat penilaian. Penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan

yakni kegiatan memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang  proses dan

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan.

Penentuan alokasi waktu setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah

minggu efektif dan alokasi mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan

jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan kepentingan

kompetensi dasar.20

Kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk

perilaku yang bersifat umum sehingga masih sulit diukur ketercapaiannya. Oleh sebab

itu, tugas guru dalam mengembangkan program perencanaan adalah menjabarkan

20 Ibid, hal. 58



kompetensi dasar menjadi indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar inilah yang

menjadi kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Indikator hasil belajar

adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka

melakukan proses pembelajaran tertentu.21

Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sesudah terjadinya proses

pembelajaran adalah melihat tujuan dari materi pembelajaran tersebut, sehingga

membuat siswa menjadi berobah atau mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman Hermiza tahun 2004 dengan

judul “usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi dasar guru di Sekolah Dasar

Muhammadiyah Se Kota Pekanbaru” penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan atau

kompetensi dasar dikalangan guru masih kurang.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Rahman Hermiza, ada juga penelitian yang

dilakukan oleh Maiysarah pada tahun 2006 dengan judul “Hubungan Penggunaan media

pembelajaran Dengan Efektifitas Pencapaian Tujuan Pembelajaran Khusus di Madrasah

Tsanawiyah Hidayatul Mubtadid Semukut Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis”

penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran masih tergolong rendah

atau kurang. Juga penelitian yang dilakukan Muhammad Rahim tahun 2008 dengan judul

efektifitas pengunaan media dalam mencapai keberhasilan  belajar siswa di SMP 1 Siak Hulu

dan hasil penelitian di kategorikan kurang efektif.

Dari beberapa pencarian penulis, dan sepengetahuan penulis bahwa belum

menemukan permasalahan-permasalahan yang sama dengan penelitian penulis. Adapun

21 Ibid, hal. 137



persamaan dengan penelitian adalah untuk mengetahui kompetensi guru dan juga

penggunaan media, sedangkan perbedaannya adalah di mana penelitian penulis ingin

mengetahui apakah ada hubungan yang efektif antara penggunaan media audio pembelajaran

teradap kompetensi dasar.

C. Konsep Operasional

Penggunaan media audio pembelajaran yang merupakan variabel bebas

(indevenden). Yang dimaksud dengan Penggunaan media audio pembelajaran dalam

penelitian ini adalah kemampuan guru dalam menggunakan media semaksimal mungkin

dalam pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar.

Adapun indikator Penggunaan media audio pembelajaran yang baik adalah:

1. Penggunaan media audio pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan agar  siswa

aktif  dalam belajar.

2. Menimbulkan respon yang positif  bagi siswa ketika menggunaan media audio

pembelajaran dalam proses belajar mengajar.

3. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan berfikir dengan menggunakan

media audio pembelajaran.

Kompetensi dasar didapat dengan melihat hasil setelah pembelajaran selesai, bila

nilai yang berdasarkan presentase diterjemahkan kedalam nilai  huruf, maka rentangan

(range) adalah sebagai berikut:

1. Baik apabila mencapai angka 85 – 100 %

2. Cukup apabila mencapai angka 60 – 84  %

3. Kurang apabila mencapai angka 0 – 59   %22

22 Sumber Data Tata Usaha Sekolah




