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MOTTO 

 

 

 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق ِ إَِّلا الاِذيَن آَمنُوا  َوَعِملُوا الصا  ﴿٢﴾ ْنَساَن لَِفي ُخْسر    ﴾١﴿ إِنا اْْلِ    َواْلعَْصرِ  

ْبرِ  ﴾٣﴿َوتََواَصْوا بِالصا               

 

“Demi masa” ﴾1﴿ 

“Sungguh, manusia berada dalam kerugian” ﴾2﴿ 

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 

saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 

kesabaran” ﴾3﴿  
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ABSTRAK 

 

A. Susnanto, NIM B-20200011044 : “Penerapan Penguasaan Guru dalam 

Menggunakan Information And Communication Technologi (ICT) pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Produktivitas 

Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan”, Semarang: 

Program Magister Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2022. 

Pembimbing.  Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Penguasaan Guru Menggunakan ICT, Produktifitas Sekolah 

Kemajuan TIK juga telah menjadikan kemanfaatan berbagai jenis / macam 

media secara bersamaan dalam bentuk multimedia pembelajaran. Untuk 

penyampaian materi pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

belajar salah satunya dengan penggunaan multimedia interaktif yang memuat 

komponen audio-visual (suara dan tampilan).  

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi mengapa guru perlu menguasai 

ict pada pembelajaran PAI, bagaimana proses pembelajaran oleh guru dalam 

menggunakan ICT dan apa dampak penguasaan guru pai dalam menggunakan ict 

pada pembelajaran pai untuk meningkatkan produktivitas sekolah di sekolah dasar 

negeri di kabupaten grobogan. 

Penelitian tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini berusaha mengungkapkan  

gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung  pada  pengamatan  

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan  dengan orang-orang  

tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pembelajaran efektif 

dan penggunaan media yaitu motivasi belajar, tujuan belajar, 

kesesuaian pembelajaran, persiapan sebelum menggunakan media, kegiatan 

selama menggunakan media, kegiatan tindak lanjut maka apabila diukur dari 

keenam aspek tersebut penggunaan media computer/Laptop beserta LCD (Liquid 

Crystal Display) Proyektor dan internet dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sudah berjalan efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dengan indikasi sudah banyaknya peserta didik aktif dalam pembelajaran adanya 

dorongan dan kebutuhan  dalam  belajar  dan kegiatan selama menggunakan media 

komputer beserta LCD (Liquid Crystal Display) proyektor dan internet banyak 

peserta didik semangat dalam menerima materi pembelajaran, disamping itu proses 

pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan menggunakan media 

computer/Laptop beserta LCD (Liquid Crystal Display) proyektor tidak hanya 

sekedar menyampaikan materi, tetapi pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi 

sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pelajaran yang guru ajarkan 

sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. 
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ABSTRACT 

 

A. Susnanto, NIM B-20200011044: “Teacher Mastery in Using Information and 

Communication Technology (ICT) in Islamic Religious Education Learning to 

Increase School Productivity in State Elementary Schools in Grobogan Regency”, 

Semarang: Wahid Hasyim University Masters Program in Islamic Education in 

2022. Supervisor Prof. Dr. Haji Mahmutarom HR, SH., MH. 

Keywords: Mastery of Teachers Using ICT, School Productivity 

Advances in ICT have also made the use of various types of media 

simultaneously in the form of multimedia learning. For the delivery of learning 

materials that can attract students' attention to learn, one of them is the use of 

interactive multimedia that contains audio-visual components (sound and display). 

The problems in this study include why teachers need to master ICT in 

PAI learning, how the learning process by teachers uses ICT and what is the 

impact of PAI teacher mastery in using ICT in PAI learning to increase school 

productivity in public elementary schools in Grobogan district. 

In this thesis research, the researcher uses a qualitative research method 

with a descriptive approach. Because this research seeks to reveal the symptoms 

of a particular tradition which is fundamentally dependent on human observation 

in its own area and relates to these people in their language and terminology. 

The results showed that from the indicators of effective learning and the 

use of media, namely learning motivation, learning objectives, learning suitability, 

preparation before using media, activities while using media, follow-up activities, 

when measured from these six aspects, the use of computer/Laptop media along 

with LCD (Liquid Crystal Display) Projectors and the internet in Islamic 

Religious Education learning have been effective in improving student learning 

outcomes with indications that many students are active in learning, there is 

encouragement and need in learning and activities while using computer media 

along with LCD (Liquid Crystal Display) projectors and On the internet, many 

students are enthusiastic about receiving learning materials, besides that the 

learning process carried out by educators using computer/Laptop media along 

with LCD (Liquid Crystal Display) projectors is not only conveying material, but 

learning. The n used is more varied so that students are more enthusiastic in 

following the lessons that the teacher teaches so that it has an impact on student 

learning outcomes. 
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 نبذة مختصرة

 

إتقان المعلم في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الديني اإلسالمي ، وتعلم زيادة "

جنسي" ، سيمارانج: برنامج الماجستير إنتاجية المدرسة في المدارس االبتدائية الحكومية في جروبوجان ري

. مشرفاألستاذ الدكتور الحاج محموداروم الموارد ٢٢٠٢جامعة وحيدهايم في التربية اإلسالمية في عام في 

 .البشرية ، بكالوريوس في القانون ، ماجستير في القانون

 الكلمات المفتاحية: إتقان المعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، إنتاجية المدرسة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيًضا إلى استخدام أنواع / أنواع مختلفة من الوسائط أدت التطورات في 

في وقت واحد في شكل تعلم الوسائط المتعددة. لتوصيل المواد التعليمية التي يمكن أن تجذب انتباه الطالب 

عية وبصرية )الصوت للتعلم ، أحدها هو استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية التي تحتوي على مكونات سم

 .(والعرض

تتضمن المشاكل في هذه الدراسة سبب احتياج المعلمين إلتقان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعلم 

التربية الدينية اإلسالمية ، وكيف تستخدم عملية التعلم من قبل المعلمين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم الفطري زيادة إنتاجية وما هو تأثير إتقان المعلم في استخد

 .المدرسة في المدرسة االبتدائية العامة في منطقة جروبوغان

يستخدم الباحث في هذا البحث أسلوب البحث النوعي بالمنهج الوصفي. ألن هذا البحث يسعى إلى الكشف 

الحظة البشرية في منطقته ويتعلق بهؤالء األشخاص عن أعراض تقليد معين يعتمد بشكل أساسي على الم

 .بلغتهم ومصطلحاتهم

وأظهرت النتائج أنه من خالل مؤشرات التعلم الفعال واستخدام الوسائط وهي الدافع للتعلم ، وأهداف التعلم ، 

ة المتابعة ومدى مالءمة التعلم ، والتحضير قبل استخدام الوسائط ، واألنشطة أثناء استخدام الوسائط ، وأنشط

، عند القياس من هذه الجوانب الستة ، فإن االستخدام من وسائط الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول جنبًا إلى 

جنب مع أجهزة عرض شاشات الكريستال السائل واإلنترنت في تعليم التربية الدينية اإلسالمية كانت فعالة 

لعديد من الطالب نشطون في التعلم ، وهناك في تحسين نتائج تعلم الطالب مع وجود مؤشرات على أن ا

حاجة إلى التعلم واألنشطة أثناء استخدام وسائط الكمبيوتر جنبًا إلى جنب مع أجهزة عرض شاشات 

الكريستال السائل واإلنترنت.تلقي المواد التعليمية ، إلى جانب أن عملية التعلم التي يقوم بها المعلمون 

كمبيوتر المحمول جنبًا إلى جنب مع جهاز عرض الكريستال السائل ال تنقل باستخدام وسائط الكمبيوتر / ال

المواد فحسب ، ولكن التعلم المستخدم هو أكثر تنوًعا بحيث يكون الطالب أكثر حماًسا في متابعة الدروس 

  التي يعلمها المعلم بحيث يكون لها تأثير على نتائج تعلم الطالب
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan 

bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten 

dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan 

penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2000 Nomor: 158 

tahun 2000 dan Nomor: 0543b/u2000, sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Bā’ B ب

 - Tā’ T ت

 Śā’ S| S (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hā’ H} H (dengan titik di bawah) ح

 - Khā’ Kh خ

 - Dāl D د

 Żāl Z| Z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā’ R ر

 - Za’ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād S{ S (dengan titik di bawah) ص

 Dād D{ D (dengan titik di bawah) ض

 Tā’ T{ T (dengan titik di bawah) ط

 Zā’ Z{ Z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق
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 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā’ H ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā’ Y Y ي

B. Vokal 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama Contoh Ditulis 

  َ --- Fathah A A   ُمنِر Munira 

 َِ --- Kasrah I I   ُمنِر Munira 

 َُ --- Dammah U U   ُمنِر Munira 

َ  ي --- Fathah dan ya’ Ai a dan i   ك ْيف Kaifa 

َ   و --- Kasrah I I   ه ْول Haula 

 

C. Maddah (vokal panjang) 

Fathah + Alif, ditulis ā Contoh   س ال ditulis Sāla 

Fathah + Alif maksūr ditulis  ā Contoh  ي ْسع ى ditulis Yas‘ā 

Kasrah + Yā’ mati ditulis ī Contoh  ِجْيد  ditulis Majīd م 

Dammah + Wau mati ditulis ū Contoh  ي قُْوُل ditulis Yaqūlu 

 

D. Ta’ Marbūtah 

 Ditulis hibah (bila dimatikan) ِهب ة

 Ditulis jizyah (bila dimatikan) ِجْزي ة

ةُ هللا  Ditulis ni‘matullāh (bila dihidupkan) نِْعم 

 

E. Syaddah (Tasydīd) 

 Ditulis ‘iddah ِعدَّة

 

F.  Kata Sandang Alif + Lām 

ُجلُ   Ditulis al-rajulu ا لر 

 Ditulis al-Syams ا لشَّْمسُ 
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G.  Hamzah 

 Ditulis syai’un ش ْيئ  

 Ditulis ta’khużu ت أُْخذُ 

 Ditulis umirtu أُِمْرتُ 

 

H. Rangkaian kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah) 

 Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah أ ْهُل السُّن ة

 

 

  



 

 

xiv 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………..i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……….…………………………….ii 

NOTA PEMBIMBING …………………………...………………….…………iii 

PENGESAHAN TESIS………………………………………………………….iv 

MOTTO …………….…………………………………………………………...v 

PERSEMBAHAN  ……………………………………………………………..vi 

ABSTRAK  ……………..…………………………………………………….vii 

KATA PENGANTAR  …………….……………………………………...……x 

PEDOMAN TRANSLITERASI…………………………………………………xi 

DAFTAR ISI …………………………………………………………..……..xiv 

DAFTAR TABEL ………………………………………………….………….xvi 

DAFTAR SINGKATAN………………………………………………………xvii 

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………1 

A. Latar Belakang Masalah  …….……………………………………1 

B. Rumusan Masalah ……….……………………………………….3 

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………….4 

D. Manfaat Penelitian ……….……………………………………….4 

E. Metode Penelitian ………..………………………………………..5 

1.  Pendekatan Penelitian ………………………………………5 

2.  Desain Penelitian …………..…………………………………7 

3.  Fokus Penelitian …………...………………………………….7 

4.  Data dan Sumber data Penelitian ……….……………………8 

5.  Teknik Pengumpulan Data …………….……………………10 

6.  Teknik Keabsahan Data …………….………………………12 

7.  Teknik Analisis Data ……………….……………………….13 

F. Sistematika Pembahasan Tesis ………………………………….16 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ………………………………………………..19 

A.  Kajian Riset Terdahulu …………………………………………...19 

1) Kajian Riset Terdahulu I ……………………………………19 

2) Kajian Riset Terdahulu II …………………………………..21 

3) Kajian Riset Terdahulu III …………………………………..26 



 

 

xv 

 

4) Kajian Riset Terdahulu IV …………………………………..29 

B.  Kajian Teori ……………………………………………………34 

1) Guru Pendidikan Agama Islam ………………………………34 

2) Media Pembelajaran ICT ……………………………………38 

3) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ……………………..60 

4) Produktivitas Sekolah ………………………………………..63 

C.  Kerangka Berpikir ………………………………………………..65 

BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN ………………….68 

A. Paparan Data Penelitian ………………………………………….68 

B. Profil Lokasi Penelitian ………………………………………….71 

C. Hasil Penelitian ………………………………………………...91 

1) Perlunya Guru Menguasai ICT pada 

Pembelajaran PAI  …………………………………………..91 

2) Proses Pembelajaran oleh Guru dalam 

Menggunakan ICT ……………………………………….104 

3) Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam 

Menggunakan ICT pada Pembelajaran oleh Guru 

dalam Menggunakan ICT  …………………………………119 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ……………………….138 

A. Perlunya guru menguasai ICT pada Pembelajaran PAI 

untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan ………………………..138 

B. Proses Pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan 

ICT untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan ….…………..140 

C. Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam 

menggunakan ICT pada Pembelajaran oleh Guru 

dalam menggunakan ICT untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 

3 Sedayu Grobogan ……………………………..………..……145 

BAB V  PENUTUP ……………………..………………………………….152 

A. Simpulan ……………………………………………………….152 

B. Saran  …………………………………………………………154 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………..155 

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………157 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……………………………………………..191 



 

 

xvi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Sarana Prasarana SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan,  74.  

Tabel 3.2 Struktur Organisasi SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan,  75. 

Tabel 3.3 Data Pendidik SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 76. 

Tabel 3.4 Data Peserta didik SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 77. 

Tabel 3.5 Data Kegiatan extrakulikuler SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan 

grobogan Kabupaten Grobogan, 78. 

Tabel 3.6 Struktur dan muatan Kurikulum SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan 

grobogan Kabupaten Grobogan, 79. 

Tabel 3.7 Sarana Prasarana SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan,  83.  

Tabel 3.8 Struktur Organisasi SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan,  84. 

Tabel 3.9 Data Pendidik SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 85. 

Tabel 3.10 Data Peserta didik SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 86. 

Tabel 3.11 Data Kegiatan extrakulikuler SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

grobogan Kabupaten Grobogan, 87. 

Tabel 3.12 Struktur dan muatan Kurikulum SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

grobogan Kabupaten Grobogan, 88. 

Tabel 3.13 Data Nilai Kelas VI SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 126. 

Tabel 3.14 Data Nilai Kelas VI SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan grobogan 

Kabupaten Grobogan, 135. 



 

 

xvii 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

SD : Sekolah Dasar 

PAI : Pendidikan Agama Islam 

ICT : Information and Communication Technologies 

LCD  : Liquid Crystal Display 

TIK  : Teknologi Informatika dan Komunikasi 

QS  : Qur’an surat 

SWT  : Subhanahu Wa Ta’ala 

 

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pendidikan agama Islam rata-rata masih tradisional dan 

sumber belajar yang terbatas, yang berdampak pada kurangnya pemahaman 

dan pengamalan mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga perlu 

mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIK (informasi dan teknologi 

komunikasi) ke dalam pembelajaran, sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

hal ini. 

Kemajuan TIK juga telah menjadikan kemanfaatan berbagai 

jenis/macam media secara bersamaan dalam bentuk multimedia 

pembelajaran. Untuk penyampaian materi pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa untuk belajar salah satunya dengan penggunaan multimedia 

interaktif yang memuat komponen audio visual (suara dan tampilan).  

Siswa juga dapat menggunakan Multimedia interaktif untuk 

melakukan eksplorasi dan eksperimen semu sehingga memberikan 

pengalaman belajar daripada hanya sekedar mendengar uraian/penjelasan 

guru, sehingga Teknologi Informasi betul-betul dapat berperan dalam 

pengembangan tersebut.  

Sistem e-learning, saat ini Guru menjadi aktor penting dalam 

pengajaran dan pendidikan terutama untuk tingkat Sekolah Menegah Pertama 

dan Sekolah Dasar, dimana pengembangan sikap dan kepribadian masih perlu 
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diwujudkan. Oleh sebab itu sistem “blended learning” akan digunakan, akan 

tetapi guru tetap tidak dapat digantikan dengan teknologi komputer pada 

sistem “blended learning”, karena Guru merupakan fasilitator yang masih 

memegang peran penting. 

Informasi dan Teknologi Komunikasi (ICT/TIK) digunakan dalam 

rangka mendukung penyajian materi ajar supaya lebih mudah dipahami oleh 

siswa dengan menyediakan materi ajar secara offline ataupun online agar 

dapat disalurkan dalam lingkup yang lebih luas. Sehingga proses 

pembelajaran seumur hidup (life long learning) dapat didukung dan 

dilaksanakan, karena materi ajar dapat tersedia tanpa terkendala ruang dan 

waktu sekaligus keuntungan dari sistem berbasis kelas dapat digabungkan.  

Blended belajar berarti peserta didik serta guru memberikan 

lingkungan yang berpotensi untuk belajar dan mengajar lebih efektif. Blended 

Learning mengacu pada sebuah pencampuran lingkungan dalam belajar yang 

berbeda. Pendapat tersebut memiliki makna kusus yang didasarkan pada 

konteks yang dipakai. Guru sebagai fasilitator untuk menyampaikan materi 

ajar dengan pemanfaatan TIK kepada para siswa di kelas maupun di luar 

kelas dan sekaligus “author” dari materi ajar berbasis TI. 

Keberhasilan sekolah dalam mengembangkan sumber daya manusia 

untuk menghadapi persaingan global mencerminkan produktivitas sekolah. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu kondisi yang membawa perubahan dan 

memberdayakan seluruh insan di sekolah untuk melakukan upaya ekstra 

untuk mencapai produktivitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Suasana 
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yang memungkinkan untuk mengupayakan pelaksanaan tujuan pendidikan 

sekolah yang efektif dan efisien. 

Keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien merupakan 

Produktivitas dalam dunia pendidikan. Sumber-sumber pendidikan dipadukan 

dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan sekolah masing-

masing sesuai dengan konteks produktivitas pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan cakupan 

masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mengapa Guru perlu menguasai ICT pada Pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan? 

2. Bagaimana proses pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT 

untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan? 

3. Apa Dampak Penerapan Penguasaan Guru PAI dalam menggunakan ICT 

pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perlunya Guru menguasai ICT pada Pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan 

2. Mengetahui proses pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT 

untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan. 

3. Mengetahui Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan 

ICT pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah 

di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  penelitian  ini terbagi  menjadi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat 

praktis dijabarkan sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan 

menambah pengetahuan serta wawasan informasi. 

2) Dapat menjadi rekomendasi untuk menerapkan metode 

pembelajaran berbasis ICT pada pembelajaran PAI dalam 



5 

 

 

 

meningkatkan Produktivitas Sekolah dalam proses belajar 

mengajar. 

2.  Manfaat Praktis 

1) Membantu  tugas  guru  dalam  meningkatkan  kemampuan  

penyelesaian tugas peserta didik selama proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien. 

2) Memberikan   masukan   bagi   guru,   yaitu cara   untuk   

meningkatkan kemampuan penyelesaian tugas peserta didik. 

3) Mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

“Kirk dan Miller seperti yang dikutip oleh Moleong menyatakan 

bahwa Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangat 

diperlukan. Oleh karena itu dalam tesis ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena penelitian 

ini berusaha mengungkapkan gejala suatu  tradisi tertentu yang secara 

fundamental tergantung  pada  pengamatan manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya 

dan peristilahannya.” 

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini dirancang 

untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam bentuk teks, 

gambar, dan bukan angka. Data dari manuskrip, wawancara, catatan 
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lapangan, dokumen, dan lain- lain kemudian dianalisis sehingga dapat 

dengan jelas menggambarkan realitas atau realita. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

fakta dan karakteristik populasi tertentu secara sistematis, jujur, dan 

akurat. Mengumpulkan fakta dan karakteristik populasi secara 

komprehensif dan kemudian menarik kesimpulan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji penguasaan guru 

terhadap pemanfaatan TIK (Komunikasi dan Teknologi Informasi) dalam 

pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktifitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan. 

Menurut Sugiono, terdapat  tiga prosedur penelitian kualitatif yaitu:  

a. Tahap  Deskripsi atau Tahap Orientasi 

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar 

dan dirasakan.  

b. Tahap Reduksi 

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh 

pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.  

c. Tahap Seleksi 

Pada tahap ini, peneliti menguraikan focus yang telah ditetapkan 

menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam 

tentang fokus  masalah. Hasilnya  adalah tema yang dikonstruksi 

berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, 

hipotesis bahkan teori baru.  
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2. Desain Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang 

disusun sedemikian rupa, sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas 

permasalahan-permasalahan penelitian. Berdasarkan fokus masalah yang akan 

diteliti, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

Kualitatif.  

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen  

kunci (Sugiyono, 2005).  Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah 

penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan 

penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. 

3. Fokus Penelitian 

Menurut Lexy J Moleong (2000:9) menyatakan bahwa kehadiran 

peneliti dilapangan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah sesuatu 

yang mutlak karena peneliti bertindak sebagai instrumen peneliti dan 

sekaligus sebagai pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari 

kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah informan lebih tanggap akan 

kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting 

penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil 

dengan cepat dan terarah, demikian juga informasi dapat diperoleh 

melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. 

Peneliti di lapangan ada untuk mencari dan menggali data yang 

diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang 
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meliputi observasi, wawancara, dan rekaman. Oleh karena itu, peneliti 

dalam penelitian ini hadir sebagai pengamat yang lengkap, peneliti akan 

mempelajari SD Negeri 1 Sedayu dan SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. 

4. Data dan Sumber data Penelitian 

Data yang akan terkumpul melalui penelitian ini adalah data yang 

yang sesuai dengan focus penelitian yaitu tentang Penguasaan guru PAI 

dalam menggunakan ICT pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah.  

Arikunto (2002: 107), Sumber data adalah subyek dari mana data 

itu diperoleh. Sumber data itu menunjukkan asal informasi. Data itu 

harus diperoleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data tidak tepat, 

maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah 

yang diteliti. 

Berdasarkan sumber pengambilannya menurut M. Iqbal Hasan 

(2002: 82) data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti dari lapangan. Data ini disebut juga data 

asli atau data baru. Sumber langsung diperoleh dengan cara 

observasi dan mewawancara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Peserta didik. Data yang 

dihasilkan diantaranya data tentang kondisi dan keberadaan sekolah, 
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fasilitas sekolah, kondisi siswa dan Penguasaan guru PAI dalam 

menggunakan ICT pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.  Data sekunder 

disebut juga data tersedia, atau sumber tertulis. Data sekunder 

berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, 

dokumen resmi sekolah, arsip, dan lain-lain. Data ini berguna untuk 

melengkapi data primer. Data  yang dihasilkan dalam penelitian 

ini di antaranya data tentang profil Kepala Sekolah, profil, visi dan 

misi sekolah. 

Penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan, Sedangkan waktu penelitian dimulai 

pada bulan Desember 2021 s/d Februari 2022. Waktu penelitian tersebut 

dimulai dari sosialisasi penelitian kepada kepala sekolah, guru dan 

peserta didik sampai kepada bimbingan akhir tesis. Adapun lebih 

rincinya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul  X            

2 Bimbingan Proposal   X X          

3 Seminar Proposal     X         

4 Sosialisasi Penelitian      X        
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5 Kegiatan Wawancara       X X X X    

6 Kegiatan Observasi        X X X    

7 Studi Dokumen        X X X    

8 Olah data           X X  

9 Penyajian Data            X X 

10 Menyusun Tesis           X X 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan di teliti, maka 

penulis menggunakan beberapa metode antara lain: 

a. Metode Observasi 

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai aktifitas 

yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.  

Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Dengan kata lain 

dapat pula dikatakan bahwa metode observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki.  

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah 

yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena- fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 2010: 35). 
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b. Metode interview (wawancara) 

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Sutrisno Hadi, 2010: 37). 

Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung 

antara interviwer dengan   responden, serta kegiatan-kegiatan 

tersebut dilakukan secara lisan. Strategi ini digunakan untuk 

mendapatkan data-data yang masih kurang dan memerlukan 

penjelasan secara langsung. 

Dalam melaksanakan tehnik intervieu (wawancara), 

pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik 

sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas 

berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Tehnik 

wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) 

yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang 

akan disampaikan kepada informan.  

Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara 

lebih terarah dan focus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari 

pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai 

patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan 

yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. 
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c. Metode Dokumenter 

Metode dukumentasi adalah metode penelitian untuk 

memperoleh keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat 

laporan. Menurut Djumhur dan Muhammad Surya, metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah 

didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti, buku 

induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya. 

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan: (1) Pembagian 

Tugas  Mengajar  (PBM);  (2) Persiapan  strategi pembelajaran yang 

digunakan guru (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran / RPP). (3) 

Sarana dan Prasarana. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Data yang telah berhasil dicapai kemudian dikumpulkan dan dicatat 

dalam penelitian ini. Untuk pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi 4 hal yakni: 

a. Credibility (validasi internal) 

Credibility pada dasarnya menggantikan konsep validasi 

internal dari penelitian non kualitatif, agar hasil penelitian memiliki 

credibility yang tinggi dan sesuai dengan fakta di  lapangan, adapun hal-hal 

yang bisa dilakukan diantaranya: 

1) Memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan 
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2) Melakukan observasi terus menerus sehingga dapat memahami fenomena 

yang ada  

3) Diskusi dengan teman sejawat melakukan kajian  

4) Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis 

b. Transferability 

Transferability sebagai persoalan empiris bergantung pada  

bersamaan konteks pengirim dan penerima. Suatu hasil penelitian dianggap 

transferability apabila pembaca  laporan memiliki pemahaman yang jelas. 

c. Dependability (reliabilitas) 

Dependability merupakan substansi istilah reliabilitas dalam 

pendidikan non kualitatif. Jika suatu kondisi dilakukan pengujian dengan 

beberapa kali pengulangannya dan hasilnya sama, maka reliabilitasnya tercapai. 

d. Confirmability 

Confirmability yakni sesuatu itu obyektif yaitu dapat dipercaya, 

faktual dan dapat dipastikan. Jadi data yang diperoleh bisa dipastikan 

kebenarnnya di lapangan.  

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 
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memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Adapun analisis 

penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Hubermans (2005: 35) 

diantaranya: 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan kunjungan langsung ke 

lapangan secara terjadwal  sistematis  dengan wawancara, observasi 

langsung dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan peneliti 

dengan menggunakan berbagai macam instrumen penelitian yaitu: 

(1) alat#pencatat, (2) alat perekam suara dan alat perekam gambar, 

dan instrumen yang paling utama adalah peneliti sendiri. 

b.  Reduksi data.  

Data yang berupa catatan atau tulisan, rekaman suara, 

rekaman gambar dan data yang bersifat dokumentasi pada awalnya 

masih bersifat mentah atau kasar sehingga sulit dipahami oleh 

pembaca.  

Oleh karena itu agar data dapat dipahami dan mempunyai 

makna diperlukan upaya-upaya berikutnya yaitu mereduksi data 

(proses pemilihan) dengan cara#menyusun data sebaik-baiknya 

dengan melakukan kegiatan: (1) memilih data, (2) mengelompokkan 

data, (3) menyeleksi data, (4) merangkum data.  

Kegiatan yang dilakukan pada saat reduksi data adalah 

mengumpulkan semua hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil 
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dokumentasi menjadi bentuk tulisan yang tersusun rapi dengan cara 

mendengarkan kembali hasil rekaman dan langsung membuat catatan-

catatan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian, membuat 

catatan, menyeleksi kutipan-kutipan.  

Data yang bersifat dokumentasi dikumpulkan sendiri kemudian 

dipilih data yang diperlukan di dalam penelitian, begitu pula data 

yang berupa gambar. Jika ada sebagian data sudah tertata secara 

sistemik maka data itu langsung dipersiapkan untuk disajikan. 

c. Penyajian data.  

Mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data adalah 

penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun 

secara baik dan runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami 

tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk 

naratif. Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca maka data 

disajikan dalam bentuk bagan, tabel, dan gambar atau dengan kalimat 

yang benar dan efektif. 

d. Verifikasi data 

Tahap verifikasi atau menarik simpulan berdasarkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu dengan cara memberikan 

penafsiran antara teori-teori secara tertulis dibanding dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengujian  ini dimaksudkan untuk 
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melihat kebenaran hasil analisis sehingga menghasilkan simpulan 

yang dapat dipercaya. 

Uraian penjelasan di atas akan digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

 

  Pengumpulan Data Penyajian Data 

 

 

   Kesimpulan-kesimpulan 

  Reduksi Data Penarikan/Verifikasi 

 

Gambar 2 

Komponen Analisa Dan Interpretasi Data 

Menurut Miles Dan Hubermans (2005: 35) 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Adapun sistematika pembahasan tesis sebagai upaya untuk 

mendeskripsikan seluruh isi tesis yang akan disusun nantinya, maka dibuat 

sistematika di bawah ini. 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Pada bab ini meliputi Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sitematika pembahasan tesis.  

Bab II diberi judul Kajian Pustaka meliputi Kajian riset terdahulu, 

Kajian teori tentang Penerapan Penguasaan Guru dalam Menggunakan 
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Information And Communication Technologi (ICT) pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Produktivitas Sekolah Di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan. Bab ini juga menjelaskan 

tentang Kerangka Berpikir yang bertujuan sebagai arahan pelaksanaan 

penelitian, terutama dalam halnya memahami alur pemikiran sehingga 

analisis yang dilakukan akan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan 

penulisan. 

Bab III berjudul Paparan data dan Hasil Penelitian yang berisi tentang 

Paparan data Penelitian, Profil Lokasi Penelitian dan hasil penelitian dari 

Penerapan Penguasaan Guru dalam Menggunakan Information And 

Communication Technologi (ICT) pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam untuk Meningkatkan Produktivitas Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan 

Bab IV kami beri judul Pembahasan hasil Penelitian yang berisi 

tentang Pembahasan pertama mengenai Mengapa Guru perlu menguasai ICT 

pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan, dilanjutkan Pembahasan 

kedua mengenai proses pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT 

untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan dan Pembahasan ketiga mengenai Dampak Penguasaan 

Guru PAI dalam menggunakan ICT pada Pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 

Grobogan. 
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Bab V adalah Bab Penutup, sebagai bab Penutup ini berisikan 

simpulan dan saran tentang Penerapan Penguasaan Guru dalam 

Menggunakan Information And Communication Technologi (ICT) pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Produktivitas 

Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Kajian Riset terdahulu dimaksudkan untuk menguraikan secara 

sistematis tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap 

memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Tujuannya, 

tidak terjadi kesamaan baik dalam pengambilan fokus, obyek maupun lokasi 

penelitian sehingga berefek pada tindakan plagiasi. 

1. Kajian Riset Terdahulu I 

Kajian riset terdahulu yang pertama adalah Tesis dari peneliti 

yang bernama Muhcyidin tahun penelitian 2018 dengan judul 

“Peningkatan Pemahaman Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan 

Metode Drill And Practice (Berbantu Alat Peraga Gambar pada Siswa 

Madrasah”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana upaya peningkatan pemahaman pembelajaran Fiqih dengan 

menggunakan metode Drill And Practice berbantu alat peraga gambar 

bagi siswa kelas lima MIN 1 Kendal semester dua tahun ajaran 

2017/2018.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan 
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fokus pada penguatan pendidikan melalui pemahaman materi ibadah, 

pelaksanaan dan pembentukkan serta penguatan karakter islami yang 

diharapkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

bermasyarakat.  

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field reseach) yang terdiri dari empat komponen yaitu planning 

(perencanaan), acting (tindakan), observing (observasi), dan reflecting 

(refleksi). Dengan subjek penelitian siswa V berjumlah 36 orang siswa 

dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2017/2018.  

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket 

tertutup. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

prosentase yaitu membagi peningkatan rata-rata skor pemahaman 

belajar fikih dengan rata-rata skor sebelum pemberian tindakan lalu 

dikalikan 100%.  

Hasil analisis data menunjukkan ada peningkatan pemahaman 

dengan kategori tinggi, ini ditunjukkan dengan hasil belajar fikih yaitu 

sebelum tindakan nilai masih banyak yang di bawah KKM dengan 

setelah tindakan yang seluruhnya dapat tuntas.  

Kesimpulannya adalah tindakan untuk meningkatkan 

pemahaman belajar fikih dengan metode Drill And Practice melalui 

media gambar pada siswa kelas V MIN 1 Kendal telah berhasil yaitu 

dengan adanya peningkatan rata-rata nilai belajar fikih setelah diberi 
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tindakan minimal 50% telah tercapai dengan tindakan (1) Siswa 

memperhatikan kata-kata atau kalimat yang harus di hafal; (2) Siswa 

lebih tertarik dengan pembelajaran yang disertai gambar; (3) Siswa 

mengulangi kata-kata atau kalimat pokok sesuai materi secara klasikal 

dan kelompok; (4) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi berdasarkan gambar yang mereka buat sebagai hasil diskusinya 

dihadapan guru. 

Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah kalau Tesis 

dengan judul “Peningkatan Pemahaman Pembelajaran Fiqih dengan 

Menggunakan Metode Drill And Practice (Berbantu Alat Peraga 

Gambar pada Siswa Madrasah” Fokus Tentang Media peraga Gambar, 

sedangkan Tesis yang peneliti lakukan adalah media ICT dengan media 

audio visual (Suara dan Gambar) dan powerpoint dalam meningkatkan 

Produktifitas Sekolah. 

2. Kajian Riset Terdahulu II 

Kajian riset terdahulu yang kedua adalah Jurnal Pendidikan 

Teknologi Informasi dari peneliti yang bernama Ismail Darimi 

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh – Indonesia, 23111 tahun 

jurnal 2017 dengan judul “Information and Communication 

Technologies sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Efektif era Teknologi Informasi”. 

Di era teknologi informasi, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian dari gaya hidup, apalagi 
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dalam dunia akademik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan 

hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar 

mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan dan sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman.  

Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat 

media pembelajaran yang akan digunakannya apabila medianya belum 

tersedia. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pembelajaran. Dalam komunikasi 

pembelajaran, media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran.  

Dengan menggunakan media, interaksi antara guru dan siswa 

tidak lagi hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka. Guru dapat 

memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. 

Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang 

luas dari berbagai sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan 

menggunakan komputer atau internet.  

Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang 

disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran 

yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin 

poluper saat ini ialah e- learning yaitu satu model pembelajaran dengan 
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menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya 

internet.  

Keberadaan media dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) memiliki arti yang cukup penting. Mengingat 

selama ini hasil dari pembelajaran PAI dinilai masih kurang. Karena 

para guru kurang memperhatikan komponen-komponen lain yang dapat 

membantu proses pembelajaran, di antaranya metode mengajar yang 

digunakan masih monoton, tanpa menggunakan media yang dapat 

memberikan gambaran lebih konkrit tentang materi yang disampaikan, 

sehingga seringkali tujuan dari pembelajaran belum bisa tercapai 

dengan maksimal.  

Beradaptasi dengan era teknologi, kegiatan pembelajaran 

dituntut mengurangi penggunaan metode ceramah dan dapat diperkaya 

penggunaan media pembelajaran. Lebih- lebih pada kegiatan 

pembelajaran saat ini yang menekankan pada keterampilan proses dan 

active learning, maka kiranya peranan media pembelajaran, menjadi 

semakin penting. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu 

program, untuk alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi. 

TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan 

teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jika ditinjau 

dari asal sebuah kata teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa 
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Yunani, technologia atau techne yang mempunyai arti keahlian dan 

logia yang berarti pengetahuan.  

Dalam pengertian yang sempit, teknologi merupakan sesuatu 

yang mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan 

aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas atau perangkat keras. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu 

Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. 1) Teknologi 

Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi 

2) Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya.  

Teknologi Informasi dan Komunikasi suatu padanan yang 

tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala 

kegiatan yang terkait dengan memproses, manipulasi, pengelolaan, dan 

transfer/pemindahan informasi antar media. Menurut Susanto, TIK 

adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data 

baik itu untuk memperoleh suatu data/informasi maupun memberikan 

informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat 

berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah [8]. Sedangkan menurut 

Anatta Sannai, TIK adalah sebuah media atau alat bantu dalam 

memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu 

program untuk alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi. 

Fungsi dan pengaruh TIK sangatlah penting, maka proses pembelajaran 

di sekolah dapat lebih dimudahkan dalam mencari informasi, 

manipulasi, pengelolaan dan transfer ilmu atau pemindahan informasi. 

Pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran menjadi peran 

penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa, 

mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK untuk kelancaran 

proses belajar, meningkatkan profesional guru dalam penggunaan 

Media TIK khususnya dalam pelajaran PAI, dan mengubah sekolah 

menjadi institusi pembelajaran kreatif dan dinamis sehingga siswa 

termotivasi, selalu ingin tahu dalam pembelajaran PAI.  

Klasifikasi media dan pemilihan media merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam penentuan strategi 

pembelajaran. Banyak ahli telah melakukan pengelompokan atau 

membuat jenis-jenis media pembelajaran. Dari sekian pengelompokan 

tersebut, secara garis besar media dapat diklasifikasikan atas: Media 

grafik, Media audio, Media Proyeksi diam dan Media permainan dan 

simulasi. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang 

baik salah satunya media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah Jurnal 

Pendidikan dengan judul “Information and Communication 
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Technologies sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Efektif era Teknologi Informasi” Fokus Tentang ICT sebagai media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sedangkan Tesis yang peneliti 

lakukan adalah media ICT dengan media audio visual (Suara dan 

Gambar) dan powerpoint dalam meningkatkan Produktifitas Sekolah. 

3. Kajian Riset Terdahulu III 

Kajian riset terdahulu yang ketiga adalah Jurnal Pendidikan 

Teknologi Informasi dari peneliti yang bernama Mulia Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia tahun jurnal 2020 

dengan judul “Pemanfaatan ICT Dalam Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik dan Pengaruhnya terhadap Sertifikasi Guru Sekolah 

menengah pertama aceh barat” 

Kemampuan menentukan sumber belajar/media/alat peraga 

pembelajaran merupakan indikator kompetensi pedagogik yang wajib 

dimiliki oleh setiap pendidik. Terdapat Guru dalam pelaksanaan belajar 

mengajar masih kurang mengembangkan media. Penelitian kuantitatif 

ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel 

terikatnya adalah (Y), untuk mencari pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y penulis menggunakan uji regresi linear sederhana.  

Populasi dalam penelitian ini adalah guru sertifikasi pada 

Sekolah Menengah Pertama Aceh Barat. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini, untuk melihat kompetensi Pedagogik guru menggunakan 
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teknik wawancara, sedangkan untuk melihat pengaruh sertifikasi 

terhadap kompetensi pedagogik guru menggunakan teknik angket.  

Hasil penelitian ini Guru memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, cara menfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 

dan cara melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan test 

secara langsung baik dalam tulisan ataupun lisan disetiap akhir 

pertemuan.  

Berdasarkan perhitungan hasil analisis data terdapat 

hubungan/korelasi antara sertifikasi guru dengan kompetensi pedagogik 

Guru, sedangkan arah korelasinya positif antara sertifikasi guru dengan 

kompetensi pedagogik Guru. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif merupakan suatu metode yang banyak dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2013:27).  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas 

(X) dan variabel terikatnya adalah (Y). Oleh sebab itu, untuk mencari 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y penulis menggunakan uji 

regresi linear sederhana. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu 

population, yang mempunyai arti jumlah penduduk.  
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M. Burhan Bungin (2010:99) mengemukakan bahwa dalam 

metode penelitian kata populasi mempunyai arti sebagai jumlah 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah guru sertifikasi pada 

Sekolah Menengah Pertama Aceh Barat. Teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian teknik pengumpulan data 

merupakan faktor yang penting demi keberhasilan penelitian.  

Hal ini bertujuan agar dalam penelitian diperoleh data yang 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk 

melihat kompetensi Pedagogik guru di Sekolah Menengah Pertama 

Aceh Barat penulis menggunakan teknik wawancara, sedangkan untuk 

melihat pengaruh sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di 

Sekolah Menengah Pertama Aceh Barat penulis menggunakan teknik 

angket dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan 

yang ada.  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Adapun metode pengumpulan data tersebut penulis 

menggunakan angket tertutup dimana responden tidak mempunyai 
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kesempatan lain dalam memberikan jawabannya selain jawaban yang 

telah disediakan dalam daftar pernyataan tersebut. 

Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah Jurnal 

Pendidikan dengan judul “Pemanfaatan ICT Dalam Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik dan Pengaruhnya terhadap Sertifikasi Guru 

Sekolah menengah pertama aceh barat” Fokus Tentang Pemanfaatan 

Media ICT untuk Sertifikasi Guru Sekolah sedangkan Tesis yang 

peneliti lakukan adalah media ICT dengan media audio visual (Suara 

dan Gambar) dan powerpoint dalam meningkatkan Produktifitas 

Sekolah. 

4. Kajian Riset Terdahulu IV 

Kajian riset terdahulu yang keempat adalah Jurnal Pendidikan 

Teknologi Informasi dari peneliti yang bernama H. Suleman T, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, tahun jurnal 2017 dengan judul 

“Optimalisasi Peran Informasi Teknologi dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Sebuah Strategi Peningkatan Mutu 

Pendidikan Agama Islam).” 

Informasi teknologi memiliki peran penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan termasuk pembelajaran pendidikan 

agama Islam. Seiring semakin cepatnya perkembangan dibidang 

material yang perlu diimbangi dengan pembangunan di bidang spiritual, 

pembangunan manusia yang berakhlakul karimah, memiliki spiritual 

tinggi yang diharapkan dapat mengawal masyarakat dan bangsa untuk 
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mencapai tujuan pendidikan nasional.Untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional peran informasi teknologi dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam disemua jenjang pendidikan perlu 

dioptimalkan.  

Guru dan semua komponen yang terkait hendaknya berupaya 

sungguh-sungguh sesuai perannya masing-masing dalam upaya 

optimalisasi peran informasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam. Tantangan yang dihadapi dewasa ini dan di masa yang 

akan datang semakin variatif, oleh karena itu peran agama sangat 

penting dan untuk itu informasi teknogi dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam harus menjadi perhatian serius. 

Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dan ilmu yang 

dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat 

mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi.11 Sindung 

Tjahyadi merangkum berbagai definisi atas teknologi bahwa, pertama 

teknologi adalah penerapan ilmu, kedua, teknologi adalah ilmu yang 

dirumuskan dalam kaitan dengan aspek eksternal, yaitu industri, dan 

aspek internal yang dikaitkan dengan objek material ilmu maupun 

aspek ‘murni-terapan’, dan ketiga, teknologi merupakan keahlian yang 

terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. 

Tekhnologi dapat dipandang sebagai hasil olahan dari ilmu 

pengetahuan yang diterapkan sebagai hasil yang nyata meliputi 

kemanipuan teklmik baik dan gabungan piranti software (perangkat 
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lunak) dan hardware (perangkat keras), atau dengan kata lain hasil 

kreatifitas dan keahlian manusia dalam kehidupannya untuk menunjang 

keinginan dan kebutuhan manusia tersebut. 

Peran dan tugas para pendidik dan tenaga kependidikan pada 

intinya adalah menciptakan berbagai aktivitas untuk keberhasilan siswa 

dalam belajar. Dalam hal mi tekhnologi dapat dikatakan sebagai alat 

bantu bagi pendidik dan tenaga kependidikan di dalam menjalankan 

tugas dan peranannya tersebut.  

Tekhnologi pembelajaran menfokuskan kajiannya pada desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian proses dan 

hasil belajar. Dengan demikian nyata bahwa tekhnologi pembelajaran 

dapat sangat membantu para pendidik dan tenaga kependidikan 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Tekhnologi pendidikan atau dalam kaitan ini tekhnologi 

pembelajaran adalah pada hakikatnya media yang digunakan dalam 

pembelajaran, dengan adanya serta pemanfaatan media tersebut 

memberikan kemudahan dan keefektifan pelaksanaan pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran PAI. Oleh karena itu melalui tekhnologi 

infomasi dalam pembelajaran PAI sangat memberikan peranan dalam 

upaya menciptakan disiplin pembelajaran dan memudahkan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik.  

Pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pembelajaran PAI 

pada masa kini telah mengalami perkembangan, beragam bentuk 
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system tekhnologi informasi dapat dipergunakan untuk menunjang 

pembelajaran khususnya PAI seperti penggunaan media power point, 

email, nailing list, web/blog, dan internet. Hal ini sangat memberikan 

kemudahan dalam pembelajaran PAI sehingga guru dan siswa dapat 

dengan mudah melaksanakan pembelajaran 

Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah Jurnal 

Pendidikan dengan judul “Optimalisasi Peran Informasi Teknologi 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Sebuah Strategi 

Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam).” Fokus Tentang 

Optimalisasi peran ICT dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

sedangkan Tesis yang peneliti lakukan adalah media ICT dengan media 

audio visual (Suara dan Gambar) dan powerpoint dalam meningkatkan 

Produktifitas Sekolah. 

Tabel Perbedaan Kajian riset terdahulu dengan Tesis yang 

penulis teliti adalah sebagai berikut : 

No 
Nama Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 
Hasil Penelitian Letak Perbedaan 

1 Muchyidin, Peningkatan 

Pemahaman Pembelajaran 

Fiqih dengan menggunakan 

Metode Drill and Practice 

(berbantu alat Peraga 

Gambar)pada Siswa 

Madrasah 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pemahaman 

Pembelajaran Fiqih 

Dengan Menggunakan 

Metode Drill And 

Practice (Berbantu 

Fokus Tentang 

Media peraga 

Gambar, 

sementara ICT 

dengan media 

audio visual 

(Suara dan 
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(Tesis UNWAHAS Semarang 

2018) 

 

Alat Peraga Gambar 

pada Siswa Kelas V 

MIN 1 Kendal, dapat 

menjadi salah satu 

strategi dalam 

peningkatan prestasi 

siswa di Madrasah 

Gambar) 

2 Ismail Darimi, Information 

and Communication 

Technologies sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Efektif era 

Teknologi Informasi 

( Jurnal penelitian, Tahun 

2017) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Information and 

Communication 

Technologies sebagai 

Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam sangat Efektif di 

era Teknologi 

Informasi 

Fokus Tentang 

ICT sebagai 

media 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

3 Mulia, Pemanfaatan ICT 

Dalam Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik dan 

Pengaruhnya terhadap 

Sertifikasi Guru Sekolah 

menengah pertama aceh 

barat 

 ( Jurnal penelitian, Tahun 

2020) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pemanfaatan ICT 

Dalam Peningkatan 

Kompetensi 

Pedagogik memiliki 

Pengaruh terhadap 

Sertifikasi Guru 

Sekolah menengah 

pertama aceh barat 

Fokus Tentang 

Pemanfaatan 

Media ICT untuk 

Sertifikasi Guru 

Sekolah 

4 Sulaeman Thoha, Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Fokus Tentang 

Optimalisasi 
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Optimalisasi Peran Informasi 

Teknologi Dalam 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Sebuah Strategi Peningkatan 

Mutu Pendidikan Agama 

Islam 

( Jurnal penelitian, Tahun 

2017) 

Penting sekali 

mengoptimalisasi 

Peran Informasi 

Teknologi Dalam 

Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam 

peran ICT dalam 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

B. Kajian Teori 

a. Guru Pendidikan Agama Islam 

Dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi: 

نُوا الَِّذين   هللاُ  ي ْرف عِ  ام  الَِّذين   ِمنُكمْ  ء  ات   اْلِعْلم   أُوتُوا و  ج  د ر   … 

Artinya “… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat” (Q.s. al-Mujadalah : 11) 

Setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan maka manusia 

berkewajiban mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah manusia 

peroleh. Dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu, hendaknya 

guru memiliki wawasan dan pengalaman tentang sistem pembelajaran. 

Salah satunya yakni metode pembelajaran.  

Metode pembelajaran adalah hal yang penting sekali dalam 

proses pembelajaran. Apabila di dalam proses pembelajaran tidak 
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menggunakan metode yang benar maka harapan terwujudnya tujuan 

pendidikan menjadi sulit untuk berhasil. Di dalam al-Qur’an dan 

beberapa hadist juga menganjurkan guru atau pengajar agar 

menggunakan metode dalam proses belajar mengajar.  

Metode belajar mengajar yang terdapat dalam al- Quran pun 

memiliki berbagai macam metode. Oleh sebab itu penulis sangat 

tertarik untuk meneliti tentang metode-metode pembelajaran yang 

terkandung tersebut. 

Alfiah (2010:36), Guru adalah orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, 

kognitif maupun psikomotorik. Sedangkan Mudasir (2010: 3) 

mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses 

menyampaikan ajaran islam melalui pengajaran, bimbingan, dan 

pelatihan kepada seseorang atau sekelompok orang.  

Guru merupakan unsur yang sangat dominan serta dinilai 

sangat penting dalam jalur pendidikan sekolah (formal) pada umumnya. 

Karena untuk siswa, guru sering dijadikan tokoh suri tauladan, bahkan 

sebagai tokoh identifikasi diri. Begitu pula dalam proses Belajar 

mengajar, guru juga wajib mimiliki kemampuan dan keahlian tersendiri 

supaya dapat tercapai harapan yang diinginkan saat melaksanakan 

proses pembelajaran. 
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Anonimous (1998:31), Seorang guru agama dituntut tidak 

hanya mengajarkan lmu pendidikan agama Islam semata dalam proses  

Pembelajaran, tetapi juga melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat 

membantu tercapainya tujuan pendidikan agama Islam.  

Usaha-usaha di atas antara lain dapat diwujudkan melalui 

usaha guru agama dalam menghidupkankan suasana agamis atau 

religius di sekolah. Suasana religius yang dimaksud di sini adalah 

terwujudnya situasi dan kondisi keagamaan di kalangan pendidik dan 

peserta didiknya yang tercermin dalam usaha memahami dan 

mengamalkan ajaran- ajaran agama, budi luhur pada peserta didik, 

hidup sederhana serta hemat, mencintai kebersihan, dan juga segera 

menyadari dan memperbaiki apapun kesalahannya. 

Roestiyah, (2007:176) Secara definitif operasional, terdapat 

berbagai macam pandangan mengenai definisi guru, yaitu: 

1) Menurut pandangan tradisional, guru adalah seseorang yang berdiri 

di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. 

2) Menurut seorang ahli pendidikan, guru adalah seseorang yang 

menyebabkan orang lain mengetahui atau mampu melaksanakan 

sesuatu atau memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada 

orang lain 

Menurut Muhibbin Syah, Kata guru yang dalam bahasa Arab 

disebut mu’allim dan dalam bahasa Inggris disebut teacher itu memiliki 

arti yang sangat sederhana, yaitu: a person whose occupation is 
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teaching other. Artinya, guru ialah seseorang yang pekerjaannya 

mengajar orang lain. Demikian pula halnya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia guru dibatasi sebagai seseorang yang pekerjaannya (mata 

pencahariannya, profesinya) mengajar. 

Gilbert H. Hunt (2011:208) dalam Belajar dan Pembelajaran 

menyebutkan ada tujuh kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru 

agar pembelajaran efektif, yaitu: 

1) Sifat, guru harus memiliki sifat antusias, memberi rangsangan, 

mendorong siswa untuk maju, hangat, berorientasi kepada tugas 

dan bekerja keras, toleran, sopan dan bijaksana, dapat dipercaya, 

fleksibel dan mudah menyesuaikan diri, demokratis, penuh harapan 

bagi siswa, bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. 

2) Pengetahuan, memiliki pengetahuan yang memadai dalam mata 

pelajaran yang diampunya, dan terus menerus mengikuti 

perkembangan dalam bidang ilmunya. 

3) Apa yang disampaikan, mampu memberikan jaminan bahwa materi 

yang disampaikan mencakup semua unit bahasan, semua 

kompetensi dasar yang diharapkan siswa secara maksimal. 

4) Bagaimana mengajar, mampu menjelaskan berbagai informasi 

secara jelas dan terang, memberikan layanan yang variatif 

(menerapkan metode mengajar secara bervariasi), menciptakan dan 

memelihara momentum, menggunakan kelompok kecil secara 
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efktif, mendorong semua siswa untuk berpartisipasi, memonitor 

bahkan sering mendekati siswa. 

5) Harapan, mampu memberi harapan kepada siswa dan mendorong 

partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik 

siswanya. 

6) Reaksi guru terhadap siswa, mau dan mampu menerima berbagai 

masukan, selalu memberikan dukungan kepada siswanya. 

7) Manajemen, mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, 

mampu memelihara waktu bekerja serta menggunakannya secara 

efisien dan konsisten. 

b. Media Pembelajaran ICT 

Menurut Heinich dalam I Wayan Santyasa (2007:3) kata media 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi 

dari pengirim menuju penerima. Sedangkan Criticos dalam I Wayan 

Santyasa (2007:3) mengemukakan media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. 

Ahmad Sabri (2007:107) mengemukaakan bahwa Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

https://idtesis.com/media-pembelajaran/
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lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimaannya dapat 

melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. 

Pada pembelajaran di sekolah, seorang guru dapat menciptakan 

suasana belajar yang menarik dengan memanfaatkan media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif dan variatif, sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung dengan mengoptimalkan proses dan berorientasi 

pada prestasi belajar. Dasar penggunaan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar juga dapat kita temukan dalam Alquran. Firman 

Allah Swt. dalam surah al-Naḥl ayat 44, yaitu:  

َل إِلَْيِهْم َولَعَلاُهْم يَتَفَكاُرونَ  ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنااِس َما نُز ِ  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذ ِ

“Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.  

Demikian pula dalam masalah penerapan media pembelajaran 

pendidik harus memerhatikan perkembangan jiwa keagamaan anak 

didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media 

pembelajaran. Tanpa memerhatikan serta memahami perkembangan 

jiwa anak atau tingkat daya pikir anak didik, guru akan sulit diharapkan 

untuk dapat mencapai sukses. Firman Allah Swt. dalam surah al-Naḥl 

ayat 125 yaitu: 

إِنا  اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ۖ َوَجاِدْلُهْم بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ

 َرباَك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلا َعْن َسبِيِلِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik” 

Penafsiran tertuang dalam Tafsir Alquran Hidayatul Insan 

yang menyebutkan:  

1) Jalan Tuhanmu; Yang lurus; yang di dalamnya mengandung ilmu 

yang bermanfaat dan amal yang shaleh.  

2) Hikmah; artinya tepat sasaran, yakni dengan memposisikan sesuatu 

pada tempatnya. Termasuk ke dalam hikmah adalah berdakwah 

dengan ilmu, berdakwah dengan mendahulukan yang terpenting, 

berdakwah memerhatikan keadaan mad’u (orang yang didakwahi), 

berbicara sesuai tingkat pemahaman dan kemampuan mereka, 

berdakwah dengan kata-kata yang mudah dipahami mereka, 

berdakwah dengan membuat permisalan, berdakwah dengan lembut 

dan halus. Adapula yang menafsirkan hikmah di sini dengan 

Alquran.  

3) Pelajaran yang baik; Yakni nasehat yang baik dan perkataan yang 

menyentuh. Termasuk pula memerintah dan melarang dengan 

targhib (dorongan) dan tarhib (menakut-nakuti).  

4) Bantahlah mereka dengan cara yang baik; Jika orang yang didakwahi 

menyangka bahwa yang dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai 

penyeru kepada kebathilan, maka dibantah dengan cara yang baik; 

yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau mengikuti secara 

akal maupun dalil. Termasuk di antaranya menggunakan dalil yang 
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diyakininya, karena hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud, 

dan jangan sampai perdebatan mengarah kepada pertengkaran dan 

caci-maki yang dapat menghilangkan tujuan serta tidak 

menghasilkan faedah darinya, bahkan tujuannya adalah untuk 

menunjukkan manusia kepada kebenaran, bukan untuk mengalahkan 

atau semisalnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Allah ‘Azza 

wa Jalla menjadikan tingkatan (dalam) berdakwah sesuai tingkatan 

manusia; bagi orang yang menyambut, menerima dan cerdas, di 

mana dia tidak melawan yang hak (benar) dan menolaknya, maka 

didakwahi dengan cara hikmah. (Abu Yahya Marwan Bin Musa: 

360) 

Tafsir tersebut menyatakan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran harus mempertimbangkan aspek pesan yang disampaikan 

adalah positif, dan bahasa yang santun sebagai sarana penyampai pesan, 

dan jika dibantah pun seorang pendidik harus menjelaskannya dengan 

bahasa yang logis, agar peserta didik dapat menerima dengan baik. 

Dengan demikian, media dalam penyampaian pesan di sini adalah 

bahasa lisan sebagai pengantar pesan. 

Beberapa jenis media pembelajaran yang dinyatakan dalam 

Alquran dan Hadis, sebagai berikut: 

1) Media Pembelajaran Audio.  

Media pembelajaran audio adalah media yang hanya dapat 

didengar, berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara baik 
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dari manusia maupun immanusia. Dalil yang berhubungan dengan 

suara sebagai sumber penyampai pesan, dapat diambil dari kata baca, 

menjelaskan, ceritakan, dan kata-kata lain yang semakna. Dalam hal 

ini terdapat beberapa ayat yang memberikan keterangan adanya 

media pembelajaran audio di dalam Alquran, di antaranya surah Al-

Isrā’ (17) ayat 14: 

 …اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَٰى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 

sebagai penghisab terhadapmu”.  

Kata lain yang mengisyaratkan penggunaan media audio 

adalah menjelaskan (asal kata kerja “jelas”), di antaranya terdapat 

dalam surah Al-Tawbah (9); 11: 

ُل اْْليَاِت ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ فَِإْن  يِن ۗ َونُفَص ِ َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ ََلةَ َوآتَُوا الزا تَابُوا َوأَقَاُموا الصا  

“Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan 

zakat, maka (mereka itu) adalah saudarasaudaramu 

seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 

yang mengetahui.” 

Kata lain yang mengisyaratkan penggunaan media audio 

adalah ceritakan (asal kata “cerita”), di antaranya terdapat dalam 

surah AlBaqarah (2); 76: 

ُ َعَلْيُكْم ِليُحَ  ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاا وُكْم بِِه ِعْنَد َرب ُِكْم ۚ أَفَََل تَْعِقلُونَ قَالُوا أَتَُحد ِ اجُّ … 

“… lalu mereka berkata: “Apakah kamu menceritakan 

kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah 

diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian 

mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; 

tidakkah kamu mengerti?”  
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Dari kata kerja “bacalah, menjelaskan, dan ceritakan”, di 

atas tentunya akan menimbulkan bunyi atau suara sehingga dapat 

dipahami apa isi yang disampaikan, dan mungkin juga terdapat guru 

yang menyampaikan bahan pembelajaran dengan hanya 

membacakan buku/kitab yang dijadikan rujukan dalam suatu 

pembelajaran. Namun yang lebih ditekankan dari kata baca, 

menjelaskan, dan ceritakan adalah timbulnya suara yang dapat 

menyampaikan bahan pembelajaran. Pada perkembangan 

selanjutnya media audio dikembangkan dengan berbagai alat audio, 

seperti: 

a) Radio; merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan 

untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat 

mengetahui beberapa kejadian dan peristiwaperistiwa penting dan 

baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Radio dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. 

b) Kaset-audio; yang dibahas di sini khusus kaset audio yang sering 

digunakan di sekolah.  

Hubungan media audio ini dengan tujuan pembelajaran 

pendidikan agama Islam sangat erat. Dari sisi kognitif, media audio 

ini dapat dipergunakan untuk mengajarkan berbagai aturan dan 

prinsip. Dari segi afektif, media audio ini dapat menciptakan suasana 

pembelajaran, dan segi psikomotor media audio ini untuk 

mengajarkan media keterampilan verbal.  
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Sebagai media yang bersifat auditif, maka media ini 

berhubungan erat dengan radio, alat perekam pita magnetik, piringan 

hitam, atau mungkin laboratorium bahasa (Asnawir dan, Basyiruddin 

Usman: 101).  

Beberapa kelebihan yang dapat diambil dengan 

menggunakan media ini di antaranya:  

a) Dengan menggunakan alat perekam, program audio dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar/ pemakai.  

b) Media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya 

imajinasi yang abstrak.  

c) Media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. 

Misalnya sambil mendengar siaran, siswa dapat melakukan 

kegiatankegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian 

tujuan.  

d) Program audio dapat menggugah rasa ingin tahu siswa tentang 

sesuatu, sehingga dapat merangsang kreatifitas.  

e) Media audio dapat menanamkan nilai-nilai dan sikap positif 

terhadap para pendengar yang sulit dicapai dengan media lain.  

Di samping beberapa kelebihan, media ini juga memiliki 

beberapa kelemahan sebagai berikut:  
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a) Sifat komunikasi satu arah (one way communication). Dengan 

demikian, sulit bagi pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang 

sulit dipahami.  

b) Media audio yang lebih banyak menggunakan suara atau bahasa 

verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang 

mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik.  

c) Media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk 

mereka yang sudah mampu berpikir abstrak.  

d) Penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan 

verbalisme bagi pendengar.  

e) Media audio yang Andragogi Jurnal Diklat Teknis 77 Volume: VI 

No. 2 Juli – Desember 2018 7 107 menggunakan program siaran 

radio, biasanya dilaksanakan serempak dan terpusat, sehingga 

sulit untuk melakukan pengontrolan (Wina Sanjaya, 2011: 199).  

2) Media Pembelajaran Visual  

Media pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan 

dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera 

penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalam Alquran 

surah Al-Baqarah (2) 31: 

ُؤََّلِء َوَعلاَم آَدَم اْْلَْسَماَء ُكلاَها  ثُما َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمََلئَِكِة فََقاَل أَْنبِئُونِي ِبأَْسَماِء َهٰ

 إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 

(bendabenda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 

kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-
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Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-

orang yang benar!” 

 

Berdasar ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada Nabi 

Adam a.s. nama nama benda seluruhnya yang ada di bumi, 

Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk 

menyebutkan-nya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para 

malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam a.s. 

diperintahkan oleh Allah Swt. tentunya telah diberikan gambaran 

bentuknya oleh Allah Swt.  

Menurut penfasiran Quraish Shihab, Setelah menciptakan 

Adam, lalu mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia 

dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam, Allah 

memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. “Sebutkanlah 

kepada-Ku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian 

beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan, dan tidak 

ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian itu 

memang benar,” firman Allah kepada malaikat.  

Selain dalam Alquran, ditemukan juga sejumlah Hadis yang 

digunakan untuk menandakan adanya penggunaan media visual 

dalam pembelajaran, seperti gambar, krikil dan jari tangan.  

a) Menggunakan gambar  

Hadis Rasulullah Saw. yang menceritakan penggunaan 

media gambar adalah Hadis Riwayat Bukhari, sebagai berikut: 
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“Nabi Saw. pernah membuat garis (gambar) persegi 

empat dan membuat suatu garis lagi di tengah-tengah 

sampai keluar dari batas (persegi empat), kemudian 

beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke 

garis tengah dari sisi-sisi garis tepi, lalu beliau bersabda: 

Beginilah gambaran manusia. Garis persegi empat ini 

adalah ajal yang pasti bakal menimpanya, sedang garis 

yang keluar ini adalah anganangannya, dan garis-garis 

kecil ini adalah berbagai cobaan dan musibah yang siap 

menghadangnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satu, 

pasti akan tertimpa cobaan lainnya, jika ia terbebas dari 

cobaan yang satunya lagi, pasti akan tertimpa cobaan 

lainnya lagi. (HR. Imam Bukhari)”  

 

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw. menggambarkan 

manusia sebagai garis lurus yang terdapat di dalam gambar, 

sedangkan gambar empat persegi yang melingkarinya adalah 

ajalnya, satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan 

harapan dan anganangannya sementara garis-garis kecil yang ada 

di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu 

menghadang manusia dalam kehidupannya di dunia.  

Rasululllah Saw. menjelaskan tentang hakikat kehidupan 

manusia yang memiliki harapan lewat visualisasi gambar ini, 
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angan-angan dan cita-cita yang jauh ke depan untuk menggapai 

segala yang ia inginkan di dalam kehidupan yang fana ini, dan 

ajal yang mengelilinginya yang selalu mengintainya setiap saat 

sehingga membuat manusia tidak mampu menghindar dari 

lingkaran ajalnya, sementara itu dalam kehidupannya, manusia 

selalu menghadapi berbagai musibah yang mengancam 

eksistensinya, jika ia dapat terhindar dari satu musibah, musibah 

lainnya siap menghadang dan membinasakannya, artinya setiap 

manusia tidak mampu menduga atau menebak kapan ajal akan 

menjemputnya (Abdul Fattah Abu Ghuddah, 2009: 131-132). 

Melalui media gambar tersebut secara tidak langsung 

Rasulullah Saw. mengajarkan mereka untuk tidak (sekedar 

melamun) berangan-angan panjang saja (tanpa realisasi), dan 

mengajarkan pada mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi 

kematian.  

Berdasar hadis ini, kita dapat meneladani bahwa betapa 

Rasulullah Saw. adalah seorang pendidik yang sangat memahami 

metode dan media yang baik dalam menyampaikan pengetahuan 

kepada manusia. Rasulullah Saw menjelaskan suatu informasi 

melalui gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal 

dan jiwa.  

Hadis tersebut juga menerangkan kepada kita bahwa 

dalam setiap proses pembelajaran baik itu dalam lingkup kecil 
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maupun besar pasti membutuhkan adanya media pembelajaran, 

yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. 

b) Menggunakan jari tangan  

Selain menggunakan media gambar, Rasulullah Saw. 

juga pernah menggunakan media jari tangan sebagaimana hadis 

berikut:  

 

“Dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas bin 

Malik r.a: Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa 

memelihara dua anak perempuan sampai baligh, maka 

pada hari kiamat dia datang bersamaku,” beliau 

menggenggam jemarinya.” (HR. Imam Muslim). 

 

Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah Saw. 

menggenggamkan jermari ketika menjelaskan tentang 

keistimewaan orang yang menyantuni atau memelihara dua anak 

perempuan dengan. Beliau menggenggamkan jemarinya untuk 

memberikan penekanan tertentu sehingga dapat dipahami bahwa 

Jika orang yang memelihara dua anak perempuannya hingga ia 

dewasa, atau sudah bisa menikah, maka kelak pada hari kiamat 
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dia akan dekat dengan Rasulullah Saw. (Shinqithy Djjamaluddin 

dan H.M. Mochtar Zoerni, 2002: 125).  

Bedasar Hadis tersebut pula, kita dapat memahami 

bahwa ketika Rasulullah Saw. menjelaskan tentang ajarannya, 

beliau menggunakan media yang bervariasi dan komunikatif yang 

disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Pada saat itu Rasulullah 

Saw. menjelaskan dengan genggaman jemari beliau dengan 

maksud bahwa genggaman itu adalah suatu kedekatan antara 

Rasulullah Saw. dengan orang yang dijelaskan dalam Hadis 

tersebut. Dengan menggenggamkan jemari tangan, maka akan 

lebih memudahkan dan memahamkan para shahabat dalam 

menerima penjelasan dari Rasulullah Saw.  

c) Menggunakan Kerikil  

Rasulullah Saw. juga pernah menggunakan media kerikil 

dalam penyampaian dakwahnya:  

 

“Rasulullah Saw. bertanya kepada para shahabat, 

Tahukah kalian semua, apakah sesuatu ini? Rasulullah 

Saw. sambil melemparkan dua kerikil, para shahabat 

menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu, 
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kemudian Rasulullah Saw. Bersabda, sesuatu ini adalah 

anganangan dan ini adalah ajal”. Abu ‘Isa berkata: Ini 

hadis hasan yang nampak asing. (HR. At-Tirmidzi).”  

 

Berdasar Hadis di atas, dapat kita pahami bahwa suatu 

ketika Rasulullah Saw. bertanya kepada para shahabat tentang dua 

benda yang beliau pegang lalu melemparnya, namun shahabat 

menjawab, hanya Allah dan RasulNya yang tahu, beliau 

menjawab dua benda itu adalah kerikil. Sebagai salah satu media 

dalam pendidikan yang diajarkan, Rasulullah Saw. 

mengumpamakan dua kerikil itu bagaikan anganangan dan ajal 

seseorang.  

Maksudnya angan-angan di sini adalah kehidupan 

manusia di dunia dan ajal di sini adalah kematian atau ajal 

seseorang. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya 

dua sisi mata uang. Keduanya sudah menjadi kodrat Allah Swt. 

dalam menentukan jalan kehidupan dan ajal manusia. Selain itu, 

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw. 

menggunakan dua kerikil itu sebagai media pembelajaran, untuk 

memberikan tanda peringatan bagi umat manusia bahwa 

kehidupan tidak hanya sekali saja, tetapi masih ada kehidupan 

lain setelah kehidupan di dunia ini, sehingga peran media dalam 

pembelajaran adalah membantu pemahaman untuk mencapai 

tujuan pendidikan.  
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Beberapa penjelasan mengenai isi kandungan hadis-hadis di 

atas, yang dikisahkan tentang Rasulullah Saw. menggunakan 

gambar, jari tangan dan kerikil sebagai penjelas dalam 

menyampaikan ajarannya kepada para sahabat-sahabatnya, 

Rasulullah Saw. mencontohkan penggunaan sarana-sarana tersebut 

untuk memberi gambaran perumpamaan dan mempermudah dalam 

menyampaikan isi materi yang diajarkannya. Jika kita korelasikan 

dengan dunia pendidikan, hadis-hadis tersebut berkaitan dengan 

salah satu komponen dalam dunia pendidikan yakni media 

pembelajaran. 

Uraian di atas, menjelaskan bahwa media visual telah 

digunakan pada pelaksanaan pembelajaran dalam Islam. Selanjutnya 

pada era modern sekarang media visual ini dapat dikategorikan 

sebagai berikut:  

1) Media yang tidak diproyeksikan  

a) Bahan bacaan atau bahan cetakan; Media ini termasuk tingkat 

belajar konseptual, maka bahan-bahan itu harus disesuaikan 

dengan tingkat pemahaman dan penguasaan bahasa siswa. 

Menurut jenisnya antara lain: 1) Alquran dan Hadis 2) Buku 

teks pelajaran agama baik untuk siswa dan guru 3) Buku 

bacaan pelengkap, buku teks sebagai bahan bacaan untuk 

memperluas dan memperdalam bacaan agama. 4) Bahan 

bacaan bersifat umum: koran, majalah, dan lain-lain.  
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b) Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus 

dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung 

ke obyek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat 

memberikan pengalaman nyata kepada siswa.  

c) Model adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang 

merupakan representasi atau pengganti dari benda yang 

sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala 

tertentu sebagai pengganti realita.  

d) Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan 

melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah 

menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan 

mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah 

terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. 

Jenis-jenis media grafis adalah: gambar, sketsa, diagram/ 

skema, bagan/chart, grafik.  

e) Papan tulis; alat ini merupakan alat klasik yang tak pernah 

dilupakan orang dalam proses belajar mengajar. Peranan papan 

tulis dan papan lainnya masih tetap digunakan guru, sebab 

merupakan alat yang praktis dan ekonomis (Nana Sudjana, 

2009: 102).  

2) Media Proyeksi  

a) Transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka 

sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, guru 
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dapat bertatap muka dengan siswa. Perangkat media 

transparansi meliputi perangkat lunak (Overhead 

Transparency/OHT) dan perangkat keras (Overhead 

Projector/OHP).  

b) Film bingkai/slide adalah film transparan yang umumnya 

berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2 x 2 inci. Manfaat film 

bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas 

visual yang dihasilkan lebih bagus.  

c) LCD (Liquid Crystal Display) adalah seperangkat alat sebagai 

teknik untuk menyajikan data dalam bentuk huruf-huruf kristal 

yang tidak tembus cahaya apabila ada dalam medan listrik 

tertentu. Alat ini lebih lengkap dari OHP dalam 

memproyeksikan informasi langsung melalui komputer. LCD 

mengubah tampilan komputer dari gambar elektronik menjadi 

layar proyeksi. Teknologi LCD juga dapat menampilkan 

gambar (pictures), warna (colors) dan gerakan (animated). 

Dengan LCD pesan dirancang dalam komputer dan hasilnya 

diproyeksikan ke layar, tindakan menunjuk dilakukan dengan 

“mouse” pada komputer. Penggunaan LCD menuntut adanya 

rancangan program yang dikembangkan secara professional 

sehingga efektivitas penggunaan dapat tercapai dengan baik 

(M. Ramli: 101). 
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3) Media Pembelajaran berbasis Teknologi  

Cikal bakal tentang penggunaan teknologi dalam 

komunikasi termasuk komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini 

diungkapkan dalam surah AnNaml (27) 29 – 30, yaitu tentang 

cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis;  

 قَالَْت َيا أَيَُّها اْلَمََلُ إِن ِي أُْلِقَي إِلَيا ِكتَاٌب َكِريمٌ 

ناهُ ِمْن ُسلَْيَمانُ إِ   

“(28) Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu 

jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari 

mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan”. 

(29) berkata ia (Balqis): “Hai pembesar pembesar, 

Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat 

yang mulia, (30) Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman” 

 

Tafsir Jalalain membahas bahwa: “Pergilah membawa 

surahku ini, lalu jatuhkan kepada mereka kepada ratu Balqis dan 

kaumnya kemudian berpalinglah pergilah dari mereka dengan 

tidak terlalu jauh dari mereka lalu perhatikanlah apa yang mereka 

bicarakan” sebagai jawaban atau reaksi apakah yang bakal 

mereka lakukan. Kemudian burung hudhud membawa surat itu 

lalu mendatangi Ratu Balqis yang pada waktu itu berada di 

tengah-tengah bala tentaranya. Kemudian burung hud-hud 

menjatuhkan surat Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya. Ketika 

Ratu Balqis membaca surat tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas 

karena takut, kemudian ia memikirkan isi surat tersebut.  

Selanjutnya Ia berkata yakni ratu Balqis kepada pemuka 

kaumnya, Hai pembesar-pembesar! Sesungguhnya aku dapat 
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dibaca al-malā’u innī dan almalā’u winni, yakni bacaan secara 

taḥqīq dan tashīl telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang 

mulia yakni surat yang berstempel. Sesungguhnya surat itu dari 

Sulaiman dan sesungguhnya isinya kandungan isi surat itu, 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang (Jalaluddin Asy-Syuyuthi, & Jalaluddin Muhammad 

Ibn Ahmad Al-Mahalliy, 2009).  

Uraian tentang potongan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu 

Balqis tersebut terjadi sebagai teknologi komunikasi yang 

canggih pada masa itu. Nabi Sulaiman menggunakan burung hud-

hud untuk menyampaikan pesan dalam bentuk surat yang 

disampaikan kepada Ratu Balqis, sehingga yang disampaikan 

dapat terima dengan baik sampai pada tujuan yang dikehendaki. 

Bahkan Nabi Sulaiman telah memperlihatkan teknologi yang 

canggih di istananya, yang Allah Swt. abadikan pada ayat 

berikutnya, surah An-Naml (27) 44: 

ةً َوَكَشفَْت َعْن َساقَْيَها ۚ قَاَل إِناهُ  ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجا ْرَح ۖ فَلَما قِيَل لََها اْدُخِلي الصا

ٌد ِمْن قَ  ِ إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن َصْرٌح ُمَمرا َواِريَر ۗ قَالَْت َرب 

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   ّلِِلا

“Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam istana”. 

Maka tatkala Dia melihat lantai istana itu, dikiranya 

kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua 

betisnya. berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah 

istana licin terbuat dari kaca”. berkatalah Balqis: “Ya 

Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim 

terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman 

kepada Allah, Tuhan semesta alam”.  
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Dalam Tafsir Jalalain diterangkan, bahwa; Dan dikatakan 

pula kepadanya, “Masuklah ke dalam istana!” yang lantainya 

terbuat dari kaca yang bening sekali, kemudian di bawahnya ada 

air tawar yang mengalir yang ada ikannya. Nabi Sulaiman sengaja 

melakukan demikian sewaktu ia mendengar berita bahwa kedua 

betis ratu Balqis dan kedua telapak kakinya seperti keledai. Maka 

tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yakni 

kolam yang penuh dengan air dan disingkapkannya kedua 

betisnya untuk menyeberangi yang ia duga sebagai kolam, 

sedangkan Nabi Sulaiman pada saat itu duduk di atas 

singgasananya di ujung lantai kaca itu, maka ternyata ia melihat 

kedua betis dan kedua telapak kakinya indah.  

Sulaiman berkata kepada Balqis, “Sesungguhnya ia 

adalah istana licin dan halus yang terbuat dari kaca” kemudian 

Nabi Sulaiman mengajaknya untuk masuk Islam. Balqis berkata, 

“Ya Rabbku! Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap 

diriku sendiri dengan menyembah selain Engkau dan aku berserah 

diri mulai saat ini bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta 

alam.” (Jalaluddin Asy-Syuyuthi, & Jalaluddin Muhammad Ibn 

Ahmad Al-Mahalliy, 2009).  

Nabi Sulaiman telah memperkenalkan istananya dengan 

pelbagai kecanggihan pada saat itu, hal ini merupakan salah satu 

daya tarik dalam teknik komunikasi agar dapat berjalan dengan 
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baik. Sehingga, Ratu Balqis dapat tertarik dan merasa nyaman 

berada di istana Nabi Sulaiman, yang akhirnya beliau menjadikan 

Ratu Balqis sebagai isteri.  

Hubungannya dengan proses pembelajaran yang juga 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berada di wilayah 

pendidikan. Penggunaan media burung hudhud oleh Nabi 

Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Balqis 

merupakan implementasi teknologi pada masa itu, sebab dengan 

penggunaan burung tersebut dapat membuat proses komunikasi 

lebih efektif dan efisien. Bahkan, dalam pertemuan keduanya 

difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang menggunakan 

teknologi canggih, sehingga dapat membuat suasana nyaman dan 

kondusif.  

Dengan demikian, dalam pembelajaran seharusnya dapat 

menggunakan media yang dapat memperlancar komunikasi dalam 

prosesnya, dan menggunakan sarana yang dapat membuat peserta didik 

nyaman, sehingga pembelajaran dapat mencapai tujuan secara 

maksimal. 

Manusia memperoleh ilmu itu bersumber dari Al- Qur’an, 

karena Al-Qur’an adalah sember dari segala ilmu jadi manusia 

mempelajarinya untuk mengkaji berbagai ilmu pengetahuan seperti 

halnya Al-Qur’an berbicara tentang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) di antaranya adalah komputer. Memang Di dalam 
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Al-Qur’an untuk secara eksplisit, belum ada yang menemukan ayat 

tentang komputer, akan tetapi untuk yang secara implisit ada banyak 

sekali, antara lain : 

تِۡلك   لُ  و  ا ٱأۡل ۡمث َٰ ا ِللنَّاِس   ن ۡضِربُه  م  ا   و  ِلُمون   إِالَّ  ي ۡعِقلُه   ٤٣ ٱۡلع َٰ

Artinya : ”Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk 

manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 

berilmu.” (QS. Al Ankabut : 43) 

Makna dari ayat ini adalah perintah dari Allah SWT agar kita 

sebagai orang yang berilmu harus selalu belajar dan berusaha untuk 

memaknai dan memahami ayat-ayat Allah, baik ayat yang secara 

langsung tertulis di al-Quran maupun ayat yang terdapat dalam alam 

ini. Ilmu terkadang terdapat di dalam akal pikiran, terkadang di lisan, 

terkadang di tulisan tangan. 

Istilah Information and Communication Technologi (ICT) atau 

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Teknologi informasi dan 

komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh 

peralatan teknis untuk menyampaikan dan memproses informasi. 

Teknologi informasi dan teknologi komunikasi atau TIK merupakan 

dua konsep yang tidak dapat terpisahkan. 

Gusnar Mustapa (2012), Sebagai bagian dari teknologi 

pendidikan, maka teknologi pembelajaran juga mempunyai pandangan 

bahwa pendidikan dan pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang 

terdiri dari komponen- komponen yang harus diatur agar mempunyai 

fungsi yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan dan 
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pembelajaran. Teknologi pembelajaran dapat membawa guru atau 

pendidik dan para tenaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan 

tugasnya dengan cara-cara atau teknik yang efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan media atau alat bantu mengajar dengan secara cepat. 

Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

antaranya melalui Komputer adalah salah satu media audio visual yang 

dapat mengemas bahan ajar dalam sebuah rangkaian yang berupa 

animasi suara dan gambar sehingga membuat siswa merasa terkesan 

menarik.  

Seperti yang dinyatakan oleh Kusumah (2004:3), bahwa 

komputer dapat memberikan pelayanan secara repetitif, menampilkan 

sajian dalam format dan desain yang menarik, animasi gambar dan 

suara yang baik, serta melayani perbedaan individual. 

c. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran yang bermutu dapat mendorong terciptanya 

lingkungan belajar yang memberikan tujuan belajar secara jelas, 

mengakui serta melakukan assessment belajar peserta didik secara 

adil dan kredibel, memberikan model dan analisis berfikir secara 

kompleks, menimbang assessment setiap peserta didik dan melakukan 

pemantauan mandiri terhadap proses pembelajaran yang mereka alami. 

(Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru: Teori, Kebijakan dan Praktik, 

(Jakarta: Kencana, 2015), h. 20 
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Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 

media tertentu ke penerima pesan. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam 

proses komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif 

dan efisien, antara lain disebabkan adanya kecenderungan verbalisme, 

ketidaksiapan peserta didik, kurangnya minat untuk mengikuti 

pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didik tidak fokus 

terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik.  

Dalam menempuh pengajaran pendidikan agama Islam yang 

efektif dan efisien, pendidik harus benar-benar mengupayakan jalan 

yang sebaik-baiknya sehingga dapat diterima dengan mudah oleh 

peserta didik, hal tersebut juga dapat diteladani dari firman Allah SWT 

dalam surat  An- Nahl : 125 sebagai berikut:  

ب ِك   س بِيلِ  إِل ىَٰ  اْدعُ  ةِ  ر  ْوِعظ ةِ  بِاْلِحْكم  اْلم  س ن ةِ  و  اِدْلُهمْ     اْلح  ج  بَّك   إِنَّ   ۚأ ْحس نُ  ِهي   بِالَّتِي و   ر 

نْ  أ ْعل مُ  ُهو   لَّ  بِم  ُهو      س بِيِلهِ  ع نْ  ض  بِاْلُمْهت ِدين   أ ْعل مُ  و   

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl:125) 

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa di dalam 

mengajak manusia agar berpegang pada  nilai-nilai ajaran agama Islam 

maka harus ditempuh dengan cara yang bijaksana, pelajaran yang baik 
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dan argumentasi yang dapat  diterima oleh orang lain. Maka 

demikian halnya dengan penyampaian pembelajaran terhadap 

peserta#didik hendaknya ditempuh dengan cara yang baik sehingga 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 

ternyata sudah disadari penerimaan pengakuan bahwa sudah bukan 

masanya mengandalkan pendekatan konvensional saja dalam 

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Bukan hanya diruang 

tertutup dengan pendidik dan buku yang setiap saat ditemui oleh 

peserta didik dalam pembelajaran. 

Bagaimanapun juga transformasi pesan pembelajaran dengan 

mendayagunakan kemajuan teknologi pendidikan akan lebih 

memotivasi peserta didik. Apabila proses pembelajaran peserta didik 

mempunyai ketertarikan terhadap materi pelajaran dan didukung oleh 

pendidik dalam menyampaikan materi dengan cara menarik sehingga 

peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti materi pembelajaran 

sehingga keberhasilan kegiatan pembelajaran akan mudah tercapai. 

Salah satu cara agar pembelajaran menarik adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media adalah perantara dari sumber 

informasi ke penerima informasi, contohnya papan pengumuman, 

video, televisi, komputer dan lain sebagainya. 

Menurut purwadhi, salah satu unsur yang harus diperhatikan 

dalam mendesain proses pembelajaran yang efektif adalah media 
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pembelajaran. Selain itu proses pembelajaran juga merupakan 

bagian dari proses komunikasi. Dengan demikian, efektivitas dan 

mutu pembelajaran juga ditentukan oleh unsur komunikasi antara lain 

sumber, audience, media dan feed back. Media komunikasi dalam 

pendidikan adalah segala bentuk alat dan sumber belajar yang digunakan 

dalam membantu memperlancar proses belajar mengajar. Sumber 

belajar meliputi buku, majalah, manusia, perpustakaan, laboratorium 

dan ICT seperti internet, produk Microsoft atau free software, 

komputer dengan LCD dan lain sebagainya.  

Terdapat firman Allah SWT yang menunjukkan perlunya 

media pembelajaran untuk lebih memperjelas proses pembelajaran 

dan cepat memberikan pemahaman materi kepada peserta didik, yaitu 

firman Allah SWT dalam surat An-Naḥl : 25 sebagai berikut: 

 أََّلَ   ۗ ِعْلم   بِغَْيرِ  يُِضلُّونَُهمْ  الاِذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ   ۙاْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َكاِملَةً  أَْوَزاَرُهمْ  ِليَْحِملُوا

يَِزُرونَ  َما َساءَ   

Artinya: “(ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat 

memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa 

orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa 

mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka 

pikul itu.” (Q.S An- Nahl:25) 

d. Produktivitas Sekolah 

Produktivitas sekolah merupakan Produktivitas dalam dunia 

pendidikan yang berkaitan dengan keseluruhan proses penggunaan dan 

penataan sumber daya agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara 
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efektif serta efisien. Dalam hal ini, sumber-sumber pendidikan 

dipadukan dengan cara-cara yang tidak sama dan disesuaikan dengan 

kemampuan sekolah sendiri-sendiri. 

Mari kita ambil hikmah dari ayat di bawah ini yang 

mengajarkan kita arti keistiqamahan dalam produktivitas untuk 

menyelesaikan urusan-urusan kita sampai tuntas. Finish what we start! 

Ini adalah pribadi muslim sejati, muslim yang produktif, pribadi yang 

memiliki kemuliaan dan wibawa di hadapan umat yang lainnya. 

Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam produktivitas, ayat 

tersebut adalah Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 7 sebagai berikut: 

  (۵) فَِإنا  َمعَ  اْلعُْسرِ  يُْسًرا

 (۶) إِنا  َمعَ  اْلعُْسرِ  يُْسًرا

 (۷) فَِإذَا فََرْغتَ  فَاْنَصبْ 

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5), 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6) Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain) (7).” (QS. Al-Insyirah : 5-7) 

Dalam dunia Pendidikan, Produktivitas sekolah adalah 

cerminan prestasi sekolah dalam rangka mempersiapkan SDM (sumber 

daya Manusia) dalam menghadapi berbagai macam persaingan global. 

Oleh karena itu diperlukan suatu kondisi yang mampu membawa 

pemberian motivasi dan perubahan kepada semua personil yang berada 

di lingkungan sekolah untuk melakukan usaha ekstra dalam 
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mewujudkan efektivitas kerja sesuai dengan tujuan pendidikan serta 

dengan suasana yang kondusif sehingga usaha mewujudkan tujuan 

pendidikan sekolah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Produktivitas sekolah mencakup proses kerja, sikap mental dan 

perilaku yang akan selalu mempunyai pandangan bahwa semua 

pekerjaan yang dilaksanakan wajib lebih berkualitas dan lebih efektif. 

Fremont dalam Koswara (2002: 928) mengemukakan bahwa, 

“Produktivitas diartikan sebagai ukuran efisiensi dalam penggunaan 

sumber daya pada level masyarakat, organisasi dan individu. 

Produktivitas sekolah berbeda dengan hasil produksi benda yang mudah 

dihitung atau diukur”. 

Mulyasa (2004: 134) mengemukakan: “Produktivitas sekolah 

berkaitan dengan bagaimana menghasilkan lulusan baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga pada akhirnya diperoleh 

lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman”. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi‐asumsi teoritis 

dan asumsi‐asumsi logika  dalam menjelaskan atau memunculkan variable‐

variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan diantara variable‐variabel 

tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan 

fenomena atau masalah yang diteliti. Ada tiga kerangka berfikir yang 

digunakan yaitu : 
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1.  Kerangka teoritis Adalah uraian yang menegaskan tentang teori apa 

yang dijadikan landasan serta asumsi‐asumsi teoritis yang dari teori 

tersebut akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. 

2.  Kerangka konseptual Adalah uraian yang menjelaskan konsep‐ konsep 

apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan 

untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur‐unsur yang terkandung 

di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara 

konsep‐konsep tersebut. 

3.  Kerangka operasional 2 Adalah penjelasan tentang variable‐variabel 

apa saja yang diturunkan dari konsep‐konsep terpilih, dan bagaimana 

hubungan di antara variable‐variabel tersebut, serta hal‐hal apa saja 

yang dijadikan indicator untuk mengukur variable‐variabel yang 

bersangkutan. 

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana 

teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah. Kerangka berpikir bertujuan sebagai arahan pelaksanaan 

penelitian, terutama dalam halnya memahami alur pemikiran sehingga 

analisis yang dilakukan akan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan 

penulisan. 

Dalam pelaksanaan desain harus memperlihatkan empat aspek 

penting yang disarankan oleh Sternberg & Taylor (1998) yaitu  

(1) Pengaturan lingkungan fisik, 
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(2) Prosedur Pengajaran 

(3) Materi/Isi Pembelajaran 

(4) Penggunaan alat yang adaptif. 

Arahan pelaksanaan penelitian, terutama dalam halnya memahami 

alur pemikiran sehingga analisis yang dilakukan akan lebih sistematis dan 

sesuai dengan tujuan penulisan.Bagan Kerangka berfikir adalah sebagai 

berikut : 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data Penelitian 

Mengingat pentingnya pembelajaran PAI maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui Penguasaan Guru dalam 

menggunakan ICT untuk Produktivitas Sekolah. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan ICT 

pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah.  

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 1 dan 3 Sedayu terdapat kesamaan dibeberapa hal diantaranya bahwa 

Mata  pelajaran pendidikan agama Islam memiliki karaktersistik sendiri yang 

berbeda dengan mata pelajaran lainnya yaitu: 

1. Pendidikan Agama Islam berusaha untuk menjaga akidah peserta didik 

agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. 

2. Pendidikan agama Islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan 

nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam   Al-Qur’an dan As-

Sunnah/Al-Hadits serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama 

ajaran Islam. 

3. Pendidikan agama Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal 

dalam kehidupan keseharian  

4. Pendidikan agama Islam berusaha membentuk dan mengembangkan 

kesalehan individu dan sekaligus keshalehan sosial  
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5. Pendidikan agama  Islam menjadi landasan moral dan etika dalam 

pengembangan IPTEK dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainya 

6. Substansi pendidikan agama Islam mengandung entitas-entitas yang 

bersifat rasional dan supra rasional 

7. Pendidikan agama Islam berusaha menggali, mengembangkan dan 

mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam 

8. Dalam berbagai hal, pendidikan agama Islam mengandung 

pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap 

terbuka. 

Proses  pembelajaran  secara umum untuk sebagian mata pelajaran di  

Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten 

Grobogan masih banyak kendala, baik dari pihak pendidik maupun dari peserta 

didik. Adapun kendala dari pihak pendidik dan peserta didik antara lain: 

1. Dalam mengajar masih ada pendidik yang tidak menggunakan media 

pembelajaran 

2. Dalam mengajar masih banyak pendidik yang hanya menggunakan metode 

ceramah, Tanya jawab dan drill. 

3. Proses belajar mengajar yang masih kurang efektif, hal itu dilihat dari 

masih banyaknya peserta didik yang terlihat mengantuk dan sibuk dengan 

kegiatannya sendiri selama pembelajaran berlangsung. 

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi situasi proses belajar peserta 

didik adalah dari segi pendidik itu sendiri yang belum memanfaatkan sarana 

dan prasarana ICT yang ada, ini terlihat bahwa Guru dalam mengajar masih 
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kurang dalam menggunakan media, kalaupun menggunakan media masih 

bersifat sederhana. Dalam proses belajar mengajar masih menggunakan sumber 

buku cetak dan sewaktu pembelajaran berlangsung masih banyak peserta 

didik yang terlihat mengantuk. 

Adapun hambatan lain yang secara khusus dalam mengajar dari pihak 

pendidik dalam menyampaikan materi, pendidik masih menggunakan metode 

ceramah yang  penyajiannnya kebanyakan mencatat lalu menjelaskan (ceramah) 

apa yang dicatat tersebut. Sedangkan metode lainnya banyak yang belum 

digunakan. 

Sementara itu, Proses pembelajaran mata pelajaran PAI di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sudah 

menunjukkan kearah yang baik, antara lain: 

1. Dalam mengajar pendidik sudah menggunakan media pembelajaran ICT 

yaitu laptop/komputer beserta LCD Proyektor dan internet.  

2. Dalam mengajar menggunakan laptop/komputer beserta LCD Proyektor dan 

internet yang menampilkan powerpoint, audio video dan materi tambahan 

dari internet. 

3. Proses belajar mengajar sudah efektif, hal itu dilihat dari banyaknya 

peserta didik yang terlihat semangat selama pembelajaran berlangsung. 

Guru agama dalam mengajar sudah menggunakan media 

laptop/komputer beserta LCD Proyektor dan internet. Dalam proses belajar 

mengajar sudah menggunakan sumber materi buku cetak yang diinputkan 

menjadi powerpoint serta mengambil materi tambahan dari internet dan 
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sewaktu pembelajaran berlangsung peserta didik terlihat sangat semangat dan 

antusias mengikuti pembelajaran. 

B. Profil Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di dua (2) sekolah yang ada di 

daerah Kabupaten Grobogan, yaitu SD Negeri 1 Sedayau dan SD negeri 3 

Sedayu Kecamatan grobogan Kabupaten Grobogan. Profil sekolah masing-

masing adalah sebagai berikut : 

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

a. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan berdiri tanggal 23 Juni 1985. Kegiatan 

pembelajaran dimulai tanggal  15 Juli 1985. Berdirinya Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sedayu dilatarbelakangi belum adanya  Sekolah 

tingkat Dasar di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten 

Grobogan.  

SD Negeri 1 Sedayu Grobogan adalah salah satu satuan 

pendidikan dengan jenjang SD di Sedayu, Kec. Grobogan, Kab. 

Grobogan, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SD 

Negeri 1 Sedayu Grobogan berada di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

beralamat di Dsn. Sedayu Ds. Sedayu Kec. Grobogan, Kab. 

Grobogan, Jawa Tengah, dengan kode pos 58152.  

https://data.sekolah-kita.net/jenjang/SD
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Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 24 Januari 2022, SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. 

Sumber listrik yang digunakan oleh SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

berasal dari PLN. Pembelajaran di SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

dilakukan pada Pagi. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan 

selama 6 hari. SD Negeri 1 Sedayu Grobogan memiliki akreditasi B, 

berdasarkan sertifikat 137/BAP-SM/X/2014 dan Nomer SK 

Pendirian 421.2/04/04/45/85. 

b. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan dalam menjalankan proses pembelajaran 

memilki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi :  Unggul dalam Prestasi, Tangguh dalam Kompetisi dan 

Santun dalam Pekerti. 

Misi :  1)  Menyelenggarakan Pendidikan secara Efektif, 

sehingga siswa berkembang secara Maksimal, 

 2) Menyelenggaran Pembelajaran untuk menumbuh- 

kembangkan kemampuan berfikir aktif, kreatif, efektif 

dan inovatif dalam memecahkan   masalah, 

 3)  Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa 

dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, 
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 4)  Menumbuhkembangkan lingkungan dan perilaku 

religius sehingga siswa dapat mengamalkan dan 

menghayati agamanya secara nyata, 

 5)  Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik 

nyata sehingga siswa dapatmenjadi teladan bagi teman 

dan masyarakatnya. 

Mengacu pada visi dan misi sekolah,serta tujuan umum 

pendidikan dasar, maka tujuan sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan ini adalah: 

1)  Mengamalkan ajaran agama dan berbudi pekerti luhur; 

2)  Meraih prestasi akademik dan non akademik;  

3)  Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, budaya dan karakter bangsa;  

4)  Suasana sekolah senantiasa bersih, indah, sejuk, aman, dan 

nyaman;  

5)  Hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin kondusif. 

Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 24 Januari 2022, Tujuan khusus yang ingin dicapai pada 

tahun pelajaran 2021/2022     adalah : 

1) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaranberpusat pada siswa (student centered learning), 

antara lain CTL, PAKEM, serta layanan bimbingan konseling. 

2) Ketuntasan belajar di semua kelas. 
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3) Meningkatkan prestasi siswa dalam cabang akademik maupun 

akademik minimal5 besar tingkat Kabupaten. 

4) Menekan angka putus sekolah hingga 0%. 

5) Mencetak lulusan yang cerdas  dan berakhlak mulia. 

6) Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS. 

7) Memberdayakan stake holder untuk berpartisipasi aktif dalam 

peleksanaan MBS. 

8) Mengembangkan sikap dan budaya karakter bangsa demi 

terwujudnya nilai luhur pancasila. 

c. Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

sebagaimana hasil observasi peneliti adalah:  

Tabel 3.1 

Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 2021/2022 

NOMER NAMA SARANA JUMLAH 

1. Gedung Sekolah 1 

2. Lapangan Upacara 1 

3. Lapangan Olah Raga 1 

4. Area Parkir 1 

5. Kantor 1 

6. Ruang Guru 1 
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7. Ruang Kelas / Teori 6 

8. Perpustakaan 1 

9. Ruang Koperasi 1 

10. Rumah Penjaga 1 

11. WC Guru 1 

12. WC Siswa 1 

Sumber Data: Dokumentasi Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada tanggal 24 

Januari 2022) 

d. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan 

 

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

NO. NAMA JABATAN  

1. Hernowo, S.Pd.SD, M.Pd Kepala Sekolah 

2. Endang Irianti, S.Pd.SD Wakil KS/Guru Kelas I 

3. Alwi S, S.Pd.I 
Sie. Kerohanian/Guru PAI 

BP  

4. Suwamirah, S.Pd.SD Sie. Kesenian/Guru Kelas  VI 

5. Siti Wahyuni, S.Pd.SD 
Sie. Pustakawan/Guru Kelas 

V 

6. Asip, S.Pd.SD Sie. BK/Guru Kelas IV 

7. Suprihati, S.Pd.SD Sie. Pramuka/Guru Kelas III 

8. Arif Sugiharto, S.Pd.SD Sie. Humas/Guru Kelas II 
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9. Heni Andriani, S.Pd Sie. Kesehatan/Guru PJOK 

10. Wiji Mulyanto Sie. Kebersihan/Penjaga 

Sumber Data: Dokumentasi Sumber Data: Dokumentasi Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada tanggal 

24 Januari 2022) 

 

e. Keadaan Guru dan Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan  

 

1. Keadaan data guru  

Keadaan guru yang dimaksud disini adalah pendidik 

yang secara administrasi bertanggung jawab atas  

terselenggaranya pendidikan, dalam hal ini adalah pendidik yang 

mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan. jumlah pendidik pada saat 

penelitian dilaksanakan sebagaimana dalam tabel berikut:  

Tabel 3.3 

Data Pendidik Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan 

No. Nama Jabatan 

1. Hernowo, S.Pd.SD, M.Pd 
Kepala Sekolah/Guru 

Mulok 

2. Endang Irianti, S.Pd.SD Wakil KS / Guru Kelas 1 

3. Alwi S, S.Pd.I Guru PAI BP  

4. Suwamirah, S.Pd.SD Guru Kelas  VI 

5. Siti Wahyuni, S.Pd.SD Guru Kelas V 

6. Asip, S.Pd.SD Guru Kelas IV 
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7. Suprihati, S.Pd.SD Guru Kelas III 

8. Arif Sugiharto, S.Pd.SD Guru Kelas II 

9. Heni Andriani, S.Pd Guru PJOK 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 24 Januari 2022) 

2)  Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting 

dalam pendidikan. Banyak masyarakat mengukur keberhasilan 

lembaga pendidikan dilihat dari mutu peserta didik yang keluar 

dari lembaga pendidikan. Banyak masyarakat yang mengukur 

mutu lembaga pendidikan dari banyaknya jumlah peserta didik 

yang mendaftar atau  diterima  dan  lain  sebagainya. Berikut  

data  jumlah keseluruhan peserta didik Sekolah Dasar Negeri 1 

Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan:  

Tabel 3.4 

Data Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 4 9 13 

II 9 14 23 

III 15 6 21 

IV 13 9 21 

V 18 15 33 
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VI 8 12 20 

Jumlah 67 65 132 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 24 Januari 2022) 

Selain mengikuti kegiatan kurikuler, peserta didik juga 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 3.5 

Data Kegiatan Ekstrakulikuler Sekolah Dasar Negeri 1 

Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

No. 
NAMA EKSTRA 

KURIKULER  
KETERANGAN 

1. Sepak Bola Aktif 

2. Bola Volly Aktif 

3. Bahasa Inggris Aktif 

4. Agama Aktif 

5. Pramuka Aktif 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 24 Januari 2022) 
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f. Struktur Kurikulum  

SD Negeri 1 Sedayu Grobogan Grobogan menggunakan 

struktur dan muatan kurikulum 2013 terdiri dari kelompok A, yaitu 

muatan pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih 

kepada aspek intelektual dan afektif, kontennya dikembangkan oleh 

pusat. Sedangkan kelompok B adalah muatan pelajaran yang lebih 

menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata Pelajaran 

Kelompok B ini terdiri atas muatan pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang 

kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten 

lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 

 Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019 

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /bentuk lain yang sederajat Mata 

Pelajaran kelompok C terdiri dari Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris. 

Hasil Studi dokumen SD Negeri 1 Sedayu Grobogan pada tanggal 24 

Januari 2022, struktur kurikulum SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

Grobogansebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Stuktur dan Muatan KUrikulum SD Negeri 1 Sedayu Grobogan. 

Muatan Pelajaran 
Alokasi Waktu Belajar  

I II III IV V VI 

KELOMPOK A             

1 
Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 
4 4 4 4 4 4 

2 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
5 5 6 4 4 4 



80 

 

 

 

Muatan Pelajaran 
Alokasi Waktu Belajar  

I II III IV V VI 

3 Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3 

KELOMPOK B       

1 Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2 
Pendidikan Jamani, 

Olahraga, dan Kesehatan 
4 4 4 4 4 4 

KELOMPOK C       

1 Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 

2 Bahasa Inggris               - - - 2 2 2 

PENGEMBANGAN DIRI       

1 Pramuka  B B B B B B 

2 TPQ B B B B B B 

3 Dokter Kecil - - - B B B 

4 Bimbingan dan Konseling B B B B B B 

5 Pendidikan Karakter  *) B B B B B B 

Jumlah 32 34 36 40 40 40 

 

Kurikulum SD Negeri 1 Sedayu Grobogan, Kecamatan 

Grobogan, Kabupaten Grobogan memuat 8 (delapan) Muatan 

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.  Muatan lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi 

yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada, dan substansi muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan.  

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang 

harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
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mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan 

kondisi sekolah.  

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing 

oleh kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan yang dapat 

dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, serta melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan masalah 

diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir 

peserta didik. 

Pembelajaran Kelas I - VI pada umumnya dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik terpadu, kecuali muatan pelajaran 

PABP, Matematika, dan PJOK Kelas IV - VI dilaksanakan melalui 

pendekatan muatan pelajaran. Jam pembelajaran setiap muatan 

pelajaran dialokasikan seperti dalam struktur kurikulum. Alokasi 

waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu effektif 

dalam satu tahun pelajaan (dua semester) adalah 36 minggu. 

2. Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

a. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan  berdiri tanggal 01 November 1985.  Kegiatan 

pembelajaran dimulai tanggal 01 November 1985. Berdirinya 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu dilatarbelakangi  belum adanya  
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Sekolah tingkat Dasar di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan.  

SD Negeri 3 Sedayu Grobogan adalah salah satu satuan 

pendidikan dengan jenjang SD di Sedayu, Kec. Grobogan, Kab. 

Grobogan, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SD 

Negeri 3 Sedayu Grobogan berada di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

beralamat di Dsn. Sedayu Ds. Sedayu Kec. Grobogan, Kab. 

Grobogan, Jawa Tengah, dengan kode pos 58152.  

Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 26 Januari 2022, bahwa SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. 

Sumber listrik yang digunakan oleh SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

berasal dari PLN. Pembelajaran di SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

dilakukan pada Pagi. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan 

selama 6 hari. SD Negeri 3 Sedayu Grobogan memiliki akreditasi B, 

berdasarkan sertifikat 1012/BAN-SM/SK/2019 dan Nomer SK 

Pendirian yaitu 421.2/04/04/45/85. 

b. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan dalam menjalankan proses pembelajaran 

memilki visi dan misi sebagai berikut: 

https://data.sekolah-kita.net/jenjang/SD
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Visi :  Berdaya saing dalam prestasi berdaya kreasi dan inovasi 

berahlak mulia berlandaskan Iman dan Taqwa. 

Misi :  1)  Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha esa, 

 2) Meningkatkan sikap disiplin, kejujuran, teguh 

pendirian, rasa sosial, peduli sesama dan lingkungan. 

 3)  Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat 

dan kemampuannya. 

Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 26 Januari 2022, Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta 

tujuan umum pendidikan dasar, maka tujuan sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan ini adalah: 

1) Pembinaan keimanan dan ketaqwaan melalui keteladanan dan 

pembiasaan berperilaku agamis sehingga tidak terjadi 

penyimpangan perilaku warga sekolah yang tidak sesuai dengan 

ajaran agama;  

2) Terlaksananya program kepedulian sosial terhadap masyarakat 

sekitar sekolah melalui bakti sosial, zakat fitrah dll;  

3) Peningkatan potensi siswa sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya; 

c. Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar 
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Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

sebagaimana hasil observasi peneliti adalah:  

Tabel 3.7 

Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 2021/2022 

NOMER NAMA SARANA JUMLAH 

1. Gedung Sekolah 1 

2. Lapangan Upacara 1 

3. Lapangan Olah Raga 1 

4. Area Parkir 1 

5. Kantor 1 

6. Ruang Guru 1 

7. Ruang Kelas / Teori 6 

8. Perpustakaan 1 

9. Ruang Koperasi 1 

10. Rumah Penjaga 1 

11. WC Guru 1 

12. WC Siswa 1 

Sumber Data: Dokumentasi Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar 

Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada tanggal 26 

Januari 2022) 

d. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan 

 

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :  
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Tabel 3.8 

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

NO. NAMA JABATAN  

1. Raharto, S.Pd.SD Kepala Sekolah 

2. Sunari, S.Pd. 
Wakil KS, Keuangan dan 

BK/Guru Kelas VI 

3. 
Muhammad Rif'an Yusni, 

S.Pd.I 

Sie. Kerohanian dan 

Humas/Guru PAI BP 

4. Liswanti, S.Pd.SD Sie. Kesenian/Guru Kelas  IV 

5. Sri Wijayanti Sie. Pramuka/Guru Kelas V 

6. Sus Mulyani, S.Pd.SD Sie. Kesehatan/Guru Kelas II 

7. 
Endah Sulistyorini, 

S.Pd.SD 
Sie. Pramuka/Guru Kelas I 

8. Setiyani, S.Pd. Sie. Kebersihan/Guru Kelas III 

Sumber Data: Dokumentasi Sumber Data: Dokumentasi Sekolah 

Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada tanggal 

26 Januari 2022) 

 

e. Keadaan Guru dan Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan  

 

1)  Keadaan data guru  

Keadaan guru yang dimaksud disini adalah pendidik 

yang secara administrasi bertanggung jawab atas 

terselenggaranya pendidikan, dalam hal ini adalah pendidik yang 

mengajar di Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan. jumlah pendidik pada saat 

penelitian dilaksanakan sebagaimana dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.9 

Data Pendidik Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan 

No. Nama Jabatan 

1. Raharto, S.Pd.SD Kepala Sekolah 

2. Sunari, S.Pd. Guru Kelas VI 

3. 
Muhammad Rif'an Yusni, 

S.Pd.I 
Guru PAI BP 

4. Liswanti, S.Pd.SD Guru Kelas  IV 

5. Sri Wijayanti Guru Kelas V 

6. Sus Mulyani, S.Pd.SD Guru Kelas II 

7. Endah Sulistyorini, S.Pd.SD Guru Kelas I 

8. Setiyani, S.Pd. Guru Kelas III 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 26 Januari 2022) 

2)  Keadaan Peserta Didik  

Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting 

dalam pendidikan. Banyak masyarakat mengukur keberhasilan 

lembaga pendidikan dilihat dari mutu peserta didik yang keluar 

dari lembaga pendidikan. Banyak masyarakat yang mengukur 

mutu lembaga pendidikan dari banyaknya jumlah peserta didik 

yang mendaftar atau diterima dan lain  sebagainya. Berikut data 

jumlah keseluruhan peserta didik Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan:  
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Tabel 3.10 

Data Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 9 13 22 

II 6 5 11 

III 14 7 21 

IV 9 10 19 

V 4 11 15 

VI 14 6 20 

Jumlah 67 65 108 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 26 Januari 2022) 

Selain mengikuti kegiatan kurikuler, peserta didik juga 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 3.11 

Data Kegiatan Ekstrakulikuler Sekolah Dasar Negeri 3 

Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

No. 
NAMA EKSTRA 

KURIKULER  
KETERANGAN 

1. Sepak Bola Aktif 

2. Bola Volly Aktif 
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3. Bahasa Inggris Aktif 

4. Agama Aktif 

5. Pramuka Aktif 

Sumber Data: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

(Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 26 Januari 2022) 

f. Struktur Kurikulum  

SD Negeri 3 Sedayu Grobogan Grobogan menggunakan 

struktur dan muatan kurikulum 2013 terdiri dari kelompok A, yaitu 

muatan pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih 

kepada aspek intelektual dan afektif, kontennya dikembangkan oleh 

pusat. Sedangkan kelompok B adalah muatan pelajaran yang lebih 

menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata Pelajaran 

Kelompok B ini terdiri atas muatan pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang 

kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten 

lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 

 Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019 

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /bentuk lain yang sederajat Mata 

Pelajaran kelompok C terdiri dari Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris. 

Hasil Studi dokumen SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada tanggal 26 
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Januari 2022, struktur kurikulum SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

Grobogan sebagai berikut : 

Tabel 3.12 

Stuktur dan Muatan KUrikulum SD Negeri 3 Sedayu Grobogan. 

Muatan Pelajaran 
Alokasi Waktu Belajar  

I II III IV V VI 

KELOMPOK A             

1 
Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 
4 4 4 4 4 4 

2 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
5 5 6 4 4 4 

3 Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3 

KELOMPOK B       

1 Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2 
Pendidikan Jamani, 

Olahraga, dan Kesehatan 
4 4 4 4 4 4 

KELOMPOK C       

1 Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 

2 Bahasa Inggris               - - - 2 2 2 

PENGEMBANGAN DIRI       

1 Pramuka  B B B B B B 

2 TPQ B B B B B B 

3 Dokter Kecil - - - B B B 

4 Bimbingan dan Konseling B B B B B B 

5 Pendidikan Karakter  *) B B B B B B 

Jumlah 32 34 36 40 40 40 

 

Kurikulum SD Negeri 3 Sedayu Grobogan, Kecamatan 

Grobogan, Kabupaten Grobogan memuat 8 (delapan) Muatan 

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.  Muatan lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi 
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yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada, dan substansi muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan.  

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang 

harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan 

kondisi sekolah.  

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing 

oleh kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan yang dapat 

dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, serta melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan masalah 

diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir 

peserta didik. 

Pembelajaran Kelas I s.d. VI pada umumnya dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik terpadu, kecuali muatan pelajaran 

PABP, Matematika, dan PJOK Kelas IV s.d. VI dilaksanakan 

melalui pendekatan muatan pelajaran. Jam pembelajaran setiap 

muatan pelajaran dialokasikan seperti dalam struktur kurikulum. 

Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu 

effektif dalam satu tahun pelajaan (dua semester) adalah 36 minggu. 



91 

 

 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Perlunya Guru Menguasai ICT pada Pembelajaran PAI 

Upaya pendidik dalam menciptakan suatu sistem lingkungan  yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran merupakan suatu 

keharusan, dengan maksud agar tercapainya tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan. Oleh sebab itu pendidik dituntut harus memiliki 

kemampuan memilih dan mengatur media pembelajaran yang sesuai. 

Berkaitan dengan perlunya Guru menguasai ICT pada 

Pembelajaran PAI untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 

Sedayu Grobogan, maka peneliti berusaha untuk mendapatkan datanya 

secara langsung dari sumber data yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 

3 Sedayu, sumber data tersebut meliputi pendidik dan peserta didik serta 

komponen yang ada dan bisa memberi keterangan tentang fenomena 

penelitian yang sedang diteliti. 

Hasil Observasi SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan pada 

tanggal 27 Januari 2022, jenis ICT untuk pembelajaran yang ada di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

sebagaimana hasil observasi penulis menemukan beberapa jenis ICT antara 

lain: 

1) Laptop dengan desain powerpoint sebagai bahan presentasi materi 

pendidikan agama Islam. 
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2) LCD digunakan untuk memproyeksikan materi dalam bentuk 

powerpoint dan video 

3) Aplikasi Al-Qur’an, untuk memudahkan peserta didik dalam mencari 

ayat Al-Qur’an. 

Peran guru dalam dunia pendidikan adalah seorang pendidik, 

pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum yang dapat 

menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif yaitu suasana belajar 

menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, kreatif dan inovatif dalam 

mengeksplorasi kemampuannya. Pendidik yang profesional merupakan 

faktor penentu dalam proses pendidikan yang berkualitas. 

a. Perlunya Guru Menguasai ICT pada Pembelajaran PAI di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, guru pendidikan agama Islam 

SD Negeri 1 Sedayu, Bapak Alwi di Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan diketahui bahwa proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik di SD 

Negeri 1 Sedayu sudah tidak menggunakan metode yang 

konvensional, akan tetapi sudah sering menggunakan sumber belajar 

yang menggunakan internet. Pendidik telah menggunakan media 

komputer beserta LCD dengan aplikasi audio, Video dan Microsoft 

powerpoint dengan penggunaannya menampilkan apa yang akan 

dipresentasikan. 
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Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, dalam penggunaan media 

tersebut pendidik PAI telah memproyeksikan materi dalam bentuk teks 

dan mengembangkan dalam bentuk gambar dan video yang ada 

hubungannya dengan materi pembelajaran, sesuai gagasan yang 

menampilkan pokok materi dalam pembelajaran, sehingga minat 

belajar peserta didik sudah tumbuh secara maksimal. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, saat proses pembelajaran 

berlangsung terlihat peserta didik yang sangat semangat, lebih 

memperhatikan materi yang dilihat dan juga disampaikan oleh 

guru, bahkan ada yang sering mengomentari apa yang dilihatnya 

dalam teks, gambar ataupun video pembelajaran. 

Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, proses belajar 

mengajar PAI di SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan sebagaimana dijelaskan Ibu Endang Irianti 

selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa:  

“Guru yang mengajar PAI di SD Negeri 1 Sedayu  

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sudah memiliki 

kompetensi yang baik sehingga dalam membimbing dan 

membina kegiatan belajar siswa sudah selaras dengan tuntutan 

yang seharusnya, ditambah dengan pendidik yang mengajar 

sudah sesuai dengan bidangnya sehingga sangat mendukung di 

dalam kegiatan belajar mengajar yang baik.” 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sedayu 
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Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, Bapak Hernowo selaku 

Kepala Sekolah, berkaitan dengan fasilitas ICT yang disediakan 

oleh pihak sekolah mengatakan bahwa:  

“Sekolah telah berupaya untuk mengadakan atau melengkapi 

sarana dan prasarana ICT seperti komputer/laptop beserta LCD 

Proyektor dan jaringan internet yang bisa  diakses oleh  seluruh 

keluarga SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan untuk memudahkan pembelajaran yang 

sedang berlangsung, akan tetapi hanya beberapa pendidik yang 

menggunakan media computer beserta LCD proyektor ini, tetapi 

untuk Guru PAI yaitu Bapak Alwi sudah seringkali menggunakan 

media ICT dan sudah menguasai ICT dengan baik, sehingga tidak 

ada kendala untuk pembelajaran PAI.” 

 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, bahwa fasilitas ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD Proyektor yang sudah disediakan, 

maka guru khususnya guru pendidikan agama Islam sudah maksimal 

menggunakan media computer/laptop beserta LCD Proyektor, seperti 

yang dikemukakan bapak Alwi mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya fasilitas yang memadai dalam pembelajaran, 

guru selain menggunakan media buku yang ada dan 

memanfaatkan internet jika memang materi tidak ada di buku 

dan guru juga  bisa memanfaatkan media LCD untuk 

memproyeksikan video dan powerpoint tentunya dengan 

penguasaan yang baik.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, Bapak Alwi selaku guru 

PAI yang mengajar di kelas I sampai kelas VI berkaitan dengan 

ketepatan penggunaan ICT dengan media komputer beserta LCD 

Proyektor dengan tujuan pembelajaran mengatakan bahwa:  
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“ICT merupakan media yang canggih dan memiliki berbagai 

produk yang dapat membantu proses pembelajaran, salah 

satunya yaitu computer/laptop beserta LCD dan Internet. 

Keterkaitan ketepatan media ICT dengan bantuan 

computer/laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet 

dengan tujuan pembelajaran, saya rasa sudah tepat karena 

pada dasarnya semua materi pembelajaran adalah bertujuan 

akhir agar peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Media komputer beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet mendukung peserta didik untuk mengetahui 

materi secara mendalam.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, lebih lanjut, Bapak Alwi 

selaku Guru Pendidikan Agama Islam mulai kelas I sampai kelas VI. 

beliau mengatakan: 

“Media ICT merupakan media yang multifungsional, dimana 

computer/laptop dengan LCD Proyektor  dapat  menampilkan 

materi dalam bentuk powerpoint dan video. Sehingga materi 

praktik sangat tepat menggunakan media ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet. 

Dengan ditampilkan video peserta didik lebih bersemangat 

untuk memperhatikan materi.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, Bapak Alwi mengatakan 

tentang bagaimana perumusan tujuan belajar yaitu dengan melihat 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih media yang 

akan digunakan pada saat proses pembelajaran sebagaimana 

dikatakan oleh bapak Alwi selaku guru pendidikan agama Islam:  

“Saya Sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam 
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dan Budi Pekerti harus mampu memilih media yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan ke peserta didik, pada 

mulanya guru melihat tujuan yang hendak dicapai oleh peserta 

didik setelah mendapat materi sehingga pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, berkenaan dengan minat 

peserta didik pada saat proses pembelajaran Bapak Alwi mengatakan 

bahwa:  

“Minat peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam 

sudah bagus. Tidak hanya pelajaran PAI tetapi pelajaran lainpun 

juga begitu. Kalau kita menggunakan metode dan media ICT 

peserta  didik akan semangat memperhatikan pelajaran, tapi 

kalau hanya menjelaskan dengan ceramah peserta didik banyak 

yang ribut.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, Seharusnya pembelajaran 

dengan menggunakan media ICT dengan bantuan komputer beserta 

LCD Proyektor dan jaringan internet dapat meningkatkan semangat 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, sesuai dengan fakta yang ada peserta 

didik sudah menunjukkan respon yang baik sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak Alwi:  

“Saya mengharapkan pembelajaran dengan menggunakan media 

ICT seperti komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet peserta didik akan lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga lebih  efektif  untuk  meningkatkan  

hasil  belajar.” 

Hasil Wawancara dengan Peserta Didik SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, peserta didik kelas VI 
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(enam) Amanda tentang pembelajaran dengan menggunakan media 

komputer beserta LCD proyektor mengatakan bahwa:  

“Saya suka dengan media LCD Proyektor yang digunakan guru 

karena menampilkan video materi pembelajaran, sehingga 

mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan powerpoint serta 

Tanya jawab sehingga suasana pembelajaran menjadi aktif.” 

Hasil Wawancara dengan Peserta Didik SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, hal tersebut senada dengan 

yang dikatakan Aditya peserta didik kelas VI (enam) bahwa:  

“Saya tertarik dengan media yang digunakan guru dengan 

menampilkan video dan powerpoint, dengan menampilkan  

video membuat saya penasaran bagaimana materi pembelajaran 

yang kami terima dengan benar.” 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil observasi terhadap 

proses belajar mengajar PAI dapat diketahui bahwa: pada awal proses 

pembelajaran guru PAI membuka dengan mengucapkan salam, 

memeriksa kehadiran peserta didik dilanjutkan dengan apersepsi dan 

pre test setelah itu guru menjelaskan materi pembelajaran lewat 

tayangan video yang diproyeksikan dengan LCD Proyektor. 

Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, Ibu Endang Irianti 

selaku Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa Guru PAI di 

SDN 1 Sedayu sudah menguasai dan terampil dalam 

menggunakan media ICT, sehingga produktivitas sekolah dapat 

meningkat, ini dilihat dari nilai PAI siswa SD Negeri 1 Sedayu 

semakin baik, tidak hanya itu, bahkan pendidikan karakter 
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melalui pembelajaran PAI juga bertambah baik. 

Kegiatan belajar mengajar dengan adanya sesuatu yang 

mendorong peserta didik dalam kegiatan pembelajaran akan sampai 

membawa ke tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini adalah 

perlunya Guru menguasai ICT dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 

1 Sedayu, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas 

Sekolah. 

b. Perlunya Guru Menguasai ICT pada Pembelajaran PAI di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu 

 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Bapak Rif’an di Sekolah 

Dasar Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 

diketahui bahwa proses kegiatan  belajar mengajar yang dilakukan 

oleh pendidik di SD Negeri 3 Sedayu sudah tidak menggunakan 

metode yang konvensional, akan tetapi sudah sering menggunakan 

sumber belajar yang menggunakan internet. Pendidik telah 

menggunakan  media komputer beserta  LCD dengan aplikasi audio, 

Video dan Microsoft powerpoint dengan penggunaannya 

menampilkan apa yang akan dipresentasikan. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, dalam penggunaan media 

tersebut pendidik PAI telah memproyeksikan materi dalam bentuk teks 

dan mengembangkan dalam bentuk gambar dan video yang ada 
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hubungannya dengan materi pembelajaran, sesuai gagasan yang 

menampilkan pokok materi dalam pembelajaran, sehingga minat 

belajar peserta didik sudah tumbuh secara maksimal. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, saat proses pembelajaran 

berlangsung terlihat peserta didik yang sangat semangat, lebih 

memperhatikan materi yang dilihat dan juga disampaikan oleh 

guru, bahkan ada yang sering mengomentari apa yang dilihatnya 

dalam teks, gambar ataupun video pembelajaran. 

Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Proses belajar 

mengajar PAI di SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan sebagaimana dijelaskan Bapak Sunari selaku 

Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa:  

“Guru yang mengajar PAI di SD Negeri 3 Sedayu  

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sudah memiliki 

kompetensi yang baik sehingga dalam membimbing dan 

membina kegiatan belajar siswa sudah selaras dengan tuntutan 

yang seharusnya, ditambah dengan pendidik yang mengajar 

sudah sesuai dengan bidangnya sehingga sangat mendukung di 

dalam kegiatan belajar mengajar yang baik.” 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Bapak Raharto selaku Kepala 

Sekolah SD Negeri 3 Sedayu, berkaitan dengan fasilitas ICT yang 

disediakan oleh pihak sekolah mengatakan bahwa:  

“Sekolah telah berupaya untuk mengadakan atau melengkapi 
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sarana dan prasarana ICT seperti komputer/laptop beserta LCD 

Proyektor dan jaringan internet yang bisa diakses oleh  seluruh 

keluarga SD Negeri 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan untuk memudahkan pembelajaran yang 

sedang berlangsung, akan tetapi hanya beberapa pendidik yang 

menggunakan media computer beserta LCD proyektor ini, tetapi 

untuk Guru PAI yaitu Bapak Rif’an sudah seringkali 

menggunakan media ICT dan sudah menguasai ICT dengan baik, 

sehingga tidak ada kendala untuk pembelajaran PAI.” 

 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, bahwa fasilitas ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD Proyektor yang sudah disediakan, 

maka guru khususnya guru pendidikan agama Islam sudah maksimal 

menggunakan media computer/laptop beserta LCD Proyektor, seperti 

yang dikemukakan bapak Rif’an mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya fasilitas yang memadai dalam pembelajaran, 

guru selain menggunakan media buku yang ada dan 

memanfaatkan internet jika memang materi tidak ada di buku 

dan guru juga bisa memanfaatkan media LCD untuk 

memproyeksikan video dan powerpoint tentunya dengan 

penguasaan yang baik.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Bapak Rif’an selaku guru 

PAI yang mengajar di kelas I sampai kelas VI berkaitan dengan 

ketepatan penggunaan ICT dengan media komputer beserta LCD 

Proyektor dengan tujuan pembelajaran mengatakan bahwa:  

“ ICT merupakan media yang canggih dan memiliki berbagai 

produk yang dapat membantu proses pembelajaran, salah 

satunya yaitu computer/laptop beserta LCD dan Internet. 

Keterkaitan ketepatan media ICT dengan bantuan 

computer/laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet 

dengan tujuan pembelajaran, saya rasa sudah tepat karena 
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pada dasarnya semua materi pembelajaran adalah bertujuan 

akhir agar peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Media komputer beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet mendukung peserta didik untuk mengetahui 

materi secara mendalam.” 

Lebih lanjut, Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022 Bapak Rif’an selaku 

Guru Pendidikan Agama Islam mulai kelas I sampai kelas VI. beliau 

mengatakan: 

“Media ICT merupakan media yang multifungsional, dimana 

computer/laptop dengan LCD Proyektor dapat menampilkan 

materi dalam bentuk powerpoint dan video. Sehingga  

materi praktik sangat tepat menggunakan media ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet. 

Dengan ditampilkan video peserta didik lebih bersemangat 

untuk memperhatikan materi.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Bapak Rif’an mengatakan 

tentang bagaimana perumusan tujuan belajar yaitu dengan melihat 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih media yang 

akan digunakan pada saat proses pembelajaran sebagaimana 

dikatakan oleh bapak Rif’an selaku guru pendidikan agama Islam:  

“Saya Sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan Budi Pekerti harus mampu memilih media yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan ke peserta didik, pada 

mulanya guru melihat tujuan yang hendak dicapai oleh peserta 

didik setelah mendapat materi sehingga pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 
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Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, berkenaan dengan minat 

peserta didik pada saat proses pembelajaran Bapak Rif’an mengatakan 

bahwa:  

“Minat peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam 

sudah bagus. Tidak hanya pelajaran PAI tetapi pelajaran lainpun 

juga begitu. Kalau kita menggunakan metode dan media ICT 

peserta didik akan semangat memperhatikan pelajaran, tapi 

kalau hanya menjelaskan dengan ceramah peserta didik banyak 

yang ribut.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, seharusnya pembelajaran 

dengan menggunakan media ICT dengan bantuan komputer beserta 

LCD Proyektor dan jaringan internet dapat meningkatkan semangat 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, sesuai dengan fakta yang ada peserta 

didik sudah menunjukkan respon yang baik sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak Rif’an: 

“Saya mengharapkan pembelajaran dengan menggunakan media 

ICT seperti komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet peserta didik akan lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga lebih efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar.” 

Hasil Wawancara dengan Peserta Didik SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, peserta didik kelas VI 

(enam) Noviana Selviria tentang pembelajaran dengan menggunakan 

media komputer beserta LCD proyektor mengatakan bahwa: 

“Saya suka dengan media LCD Proyektor yang digunakan guru 

karena menampilkan video materi pembelajaran, sehingga 
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mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan powerpoint serta 

Tanya jawab sehingga suasana pembelajaran menjadi aktif.” 

Hasil Wawancara dengan Peserta Didik SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Fachri Alfarizzi peserta 

didik kelas VI (enam) bahwa:  

“Saya tertarik dengan media yang digunakan guru dengan 

menampilkan video dan powerpoint, dengan menampilkan 

video membuat saya penasaran bagaimana materi pembelajaran 

yang kami terima dengan benar.” 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil observasi terhadap 

proses belajar mengajar PAI dapat diketahui bahwa: pada awal proses 

pembelajaran guru PAI membuka dengan mengucapkan salam, 

memeriksa kehadiran peserta didik dilanjutkan dengan apersepsi dan 

pre test setelah itu guru menjelaskan materi pembelajaran lewat 

tayangan video yang diproyeksikan dengan LCD  Proyektor. 

Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Bapak Sunari selaku 

Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa Guru PAI di SDN 3 

Sedayu sudah menguasai dan terampil dalam menggunakan media 

ICT, sehingga produktivitas sekolah dapat meningkat, ini dilihat 

dari nilai PAI siswa SD Negeri 3 Sedayu semakin baik, tidak 

hanya itu, bahkan pendidikan karakter melalui pembelajaran PAI 

juga bertambah baik. 

Kegiatan belajar mengajar dengan adanya sesuatu yang 

mendorong peserta didik dalam kegiatan pembelajaran akan sampai 
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membawa ke tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini adalah 

perlunya Guru menguasai ICT dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 3 

Sedayu, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas 

Sekolah. 

2. Proses Pembelajaran oleh Guru dalam Menggunakan ICT 

Penelitian yang kedua ini penulis ingin mengetahui proses 

pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan, 

tentunya dengan wawancara dan observasi  

a. Proses Pembelajaran oleh Guru dalam Menggunakan ICT di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Grobogan 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, dari hasil wawancara 

peneliti pada bapak Alwi selaku Guru Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Kab. Grobogan mengatakan bahwa: 

dalam penyampaian materi pelajaran menggunakan media mengajar 

yang ada, terlebih dahulu peserta didik mendengar penjelasan materi 

yang di tampilkan dilayar baik berupa powerpoint, gambar serta video 

dan memberikan kesempatan untuk peserta didik juga membaca 

buku cetak dan bertanya materi yang belum dipahami. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, Bapak Hernowo 

selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa sekolah  telah  berupaya  
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untuk mengadakan atau melengkapi sarana dan prasarana ICT 

seperti computer, Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet yang bisa diakses oleh seluruh keluarga Sekolah Dasar 

Negeri 1 Sedayu untuk memudahkan pembelajaran yang sedang 

berlangsung, banyak diantara pendidik yang menggunakan media 

berbasis ICT ini. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar, peserta didik dituntut untuk mengikuti 

pelajaran yang disajikan, maka pendidik sudah berusaha untuk 

menggunakan dan memilih metode yang sesuai dan media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya sudah 

menggunakan media ICT seperti komputer beserta LCD proyektor 

dan internet, serta sumber belajar yaitu buku-buku agama Islam hal ini 

sesuai dengan observasi peneliti yaitu: 

1) Pendidik dalam mengajar sering menggunakan media 

pembelajaran khususnya media ICT seperti komputer  beserta 

LCD Proyektor dan jaringan internet sehingga dapat 

menimbulkan minat pesertadidik dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. 

2) Adanya perpustakaan dengan tersedianya buku-buku agama 

yang memadai. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 
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Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, sebelum mengajar guru 

terlebih dulu mempersiapkan perangkat pembelajaran, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh bapak Alwi:  

“Sebelum mengajar saya terlebih dahulu mempersiapkan RPP, 

media dan metode. Dengan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran  saya mengajar jauh lebih mudah.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, keadaan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD proyektor seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Alwi:  

“Peserta didik pada awal pembelajaran menunjukkan semangat 

belajar dengan mereka konsentrasi menyimak video yang 

diputar di depan kelas, setelah video berakhir digantikan 

dengan tampilan powerpoint serta umpan balik dari peserta 

didik mulai menunjukkan keaktifannya, hal tersebut 

ditunjukkan dari mereka yang banyak mengacungkan 

tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru.” 

Kemudian guru menjelaskan materi yang berbentuk 

tampilan powerpoint serta memberikan kesempatan umpan balik dari 

peserta didik dan pembelajaran mulai menunjukkan keaktifannya, hal 

tersebut ditunjukkan dari mereka yang banyak mengacungkan 

tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.  

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan diperoleh data bahwa kegiatan guru PAI dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: 
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1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan penting 

yang harus ditempuh bagi pendidik dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran pendidik dapat 

menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, cara mencapai 

tujuan tersebut, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, alat atau media yang dibutuhkan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran serta alat evaluasi yang dibutuhkan 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Oleh sebab itu 

perencanaan pembelajaran memiliki kegunaan untuk pedoman 

guru atau pendidik dalam menyiapkan, melaksanakan dan 

mengevaluasi. 

2) Appersepsi dan Pre-Test 

Setiap awal pembelajaran guru PAI melakukan appersepsi 

berupa kata-kata atau pertanyaan materi yang berkaitan dengan 

yang akan dipelajari sehingga dapat menggugah pikiran siswa, 

dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan awal tentang materi saat 

ini. 

3) Penguasaan materi 

Guru PAI sudah cukup menguasai materi yang diajarkan, 

sehingga dalam proses pembelajaran guru tidak mengalami kesulitan. 

4) Penggunaan metode mengajar 

Metode yang digunakan oleh pendidik sebagian besar adalah 
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metode ceramah dan Tanya jawab. Selain itu guru juga menggunakan 

metode yang lainya seperti metode bermain peran, snowballing. 

5) Penggunaan Media 

Guru PAI sudah mulai memanfaatkan media audio visual 

dengan bantuan computer/laptop beserta LCD untuk memudahkan 

dalam penyampaian materi dan juga semangat anak dlam mengikuti 

pembelajaran. 

6) Memberikan kesempatan bertanya 

Pendidik PAI selalu memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa didik terhadap materi yang belum/tidak dipahaminya 

7) Evaluasi 

Evaluasi yang dilaksanakan guru PAI kepada siswanya 

biasanya dan seringkali dilakukan pada setiap habis selesai 

pembahasan materi. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, adapun dari segi aktivitas 

dalam mengikuti proses pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Siswa menerima pre test kemudian sebagian siswa ada yang 

menjawab pre test  

2) Di dalam menerima pelajaran yang berlangsung, semua siswa 

memperhatikan dengan  sungguh-sunggguh di   kelas. # 

3) Pada saat guru PAI memberikan kesempatan bertanya, sebagian 
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besar siswa yang berpartisipasi aktif. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, adapun usaha yang 

dilakukan guru dalam mencapai tujuan  

 pembelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Alwi bahwa:  

“Salah satu usaha guru PAI dalam mencapai  tujuan  belajar  

salah satunya melalui kegiatan apersepsi kemudian 

menjelaskan video tentang materi pembelajaran dan kemudian 

menerangkan materi yang ada di dalam power point, setelah 

itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membaca materi yang yang ada di dalam buku kemudian 

peserta didik dapat  bertanya  tentang materi yang belum 

dipahami. Hal tersebut guru upayakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.” 

Setelah materi pembelajaran habis guru segera melakukan 

penilaian, dalam materi pembelajaran penilaian diambil dari pre test, 

kemudian jika ada siswa yang belum lulus diberi kesempatan untuk 

mengulang pada pertemuan berikutnya. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, kegiatan dalam proses 

pembelajaran, guru PAI mengatakan bahwa: 

“Sebelum memulai  pembelajaran, terlebih  dahulu menyuruh 

siswa mempersiapkan diri untuk belajar, belajar dengan penuh 

kesungguhan, memberikan bimbingan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran PAI di kelas 

peserta didik menunjukkan sikap yang antusias dan 

bersemangat.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, upaya yang dilakukan oleh 

guru PAI untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sebagaimana 
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yang diungkapkan oleh bapak Alwi: 

“Usaha untuk meningkatkan  hasil  belajar peserta didik yaitu 

dengan memberikan motivasi kepada siswa agar giat dalam 

belajar salah satunya dengan memberikan penghargaan berupa 

tambahan nilai bagi siswa yang aktif dan dalam 

pembelajaran, kami sudah mengusahakan untuk 

penggunakan media ICT seperti computer/laptop beserta 

LCD Proyektor sehingga dapat  menampilkan slide 

powerpoint dan video dan guru juga dapat memanfaatan 

internet untuk membantu peserta didik mencari materi yang 

belum ada di buku cetak.” 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, Peneliti juga 

melakukan wawancara kepada kepala sekolah yaitu Bapak Hernowo 

menyatakan bahwa: 

“Dalam penggunaan media pembelajaran guru diharapkan 

mampu memilih media yang tepat dan efesien untuk 

memperlancar proses belajar mengajar dalam upaya 

menguasai kompetensi yang diharapkan. Penggunaan media 

yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menentukan 

media yang dianggap paling tepat dalam pemilihan media 

dan sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat 

dalam standar isi. Didalam penggunaan media pendidik harus 

menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.” 

Setiap pembelajaran berlangsung, seorang guru dituntut 

untuk memperhatikan hal-hal yang dianggap penting sebelum 

menggunakan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa, seperti ketepatan guru dalam 

memilih media pembelajaran. 
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Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, Peneliti melakukan 

wawancara kepada guru PAI yaitu Bapak Alwi menyatakan bahwa: 

“Penggunaan media di sesuaikan dengan materi yang akan di 

sampaikan oleh guru, dalam menunjang keberhasilan belajar, 

artinya media yang digunakan harus sesuai dengan sub-sub 

pembahasan dalam materi tersebut. Sehinggan proses 

pembelajaran bisa berjalan lebih efesien dan efektif serta 

dapat mewujudkan pembelajaran kondusif dan 

menyenangkan. Misalkan materi thaharah bersuci guru PAI 

bisa menggunakan media pembelajaran buku, gambar, media 

film tata cara berwudhu dan buku panduan shalat.” 

Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru dan media dalam 

pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Disamping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, 

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data dan memadatkan informasi. 

b. Proses pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Grobogan 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, dari hasil wawancara 

peneliti pada bapak Rif’an selaku Guru Pendidikan Agama Islam 
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Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Kab. Grobogan mengatakan bahwa: 

dalam penyampaian materi pelajaran menggunakan media mengajar 

yang ada, terlebih dahulu peserta didik mendengar penjelasan materi 

yang di tampilkan dilayar baik berupa powerpoint, gambar serta video 

dan memberikan kesempatan untuk peserta didik juga membaca 

buku cetak dan bertanya materi yang belum dipahami. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Bapak Raharto 

mengatakan bahwa sekolah  telah  berupaya untuk mengadakan 

atau melengkapi sarana dan prasarana ICT seperti computer, 

Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet yang bisa 

diakses oleh seluruh keluarga Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu untuk 

memudahkan pembelajaran yang sedang berlangsung, banyak 

diantara pendidik yang menggunakan media berbasis ICT ini. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar, peserta didik dituntut untuk mengikuti 

pelajaran yang disajikan, maka pendidik sudah berusaha untuk 

menggunakan dan memilih metode yang sesuai dan media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya sudah 

menggunakan media ICT seperti komputer beserta LCD proyektor 

dan internet, serta sumber belajar yaitu buku-buku agama Islam hal ini 

sesuai dengan observasi peneliti yaitu: 
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1) Pendidik dalam mengajar sering menggunakan media 

pembelajaran khususnya media ICT seperti komputer beserta 

LCD Proyektor dan jaringan internet sehingga dapat 

menimbulkan minat pesertadidik dalam mengikuti pembelajaran  

sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik 

2) Adanya perpustakaan dengan tersedianya buku-buku agama 

yang memadai. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, sebelum mengajar guru 

terlebih dulu  mempersiapkan perangkat pembelajaran, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh bapak Rif’an: 

“Sebelum mengajar saya terlebih dahulu mempersiapkan RPP, 

media dan metode. Dengan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran  saya mengajar jauh lebih mudah.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, keadaan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media ICT seperti 

computer/laptop beserta LCD proyektor seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Rif’an:  

“Peserta didik pada awal pembelajaran menunjukkan semangat 

belajar dengan mereka konsentrasi menyimak video yang 

diputar di depan kelas, setelah video berakhir digantikan 

dengan tampilan powerpoint serta umpan balik dari peserta 

didik mulai menunjukkan keaktifannya, hal tersebut 

ditunjukkan dari mereka yang banyak mengacungkan 

tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru.” 

Guru kemudian menjelaskan materi yang berbentuk 
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tampilan powerpoint serta memberikan kesempatan umpan balik dari 

peserta didik dan pembelajaran mulai menunjukkan keaktifannya, hal 

tersebut ditunjukkan dari mereka yang banyak mengacungkan 

tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.  

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan diperoleh data bahwa kegiatan guru PAI dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan penting 

yang harus ditempuh bagi pendidik dalam mencapai suatu tujuan  

pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran pendidik dapat 

menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, cara mencapai 

tujuan tersebut, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, alat atau media yang dibutuhkan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran serta alat evaluasi yang dibutuhkan 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Oleh 

karenanya perencanaan pembelajaran memiliki fungsi sebagai 

pedoman pendidik dalam mempersiapkan, melakssanakan dan 

mengevaluasi. 

2) Appersepsi dan Pre-Test 

Awal pembelajaran, guru PAI melakukan appersepsi berupa 

kata-kata atau pertanyaan materi yang berkaitan dengan yang akan 
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dipelajari sehingga dapat menggugah pikiran siswa,  dilanjutkan 

dengan mengajukan pertanyaan awal tentang materi saat ini. 

3) Penguasaan materi 

Guru PAI sudah cukup menguasai materi yang diajarkan, 

sehingga dalam proses pembelajaran guru tidak mengalami kesulitan. 

4) Penggunaan metode mengajar 

Metode yang digunakan oleh pendidik sebagian besar adalah 

metode ceramah dan Tanya jawab. Selain itu guru juga menggunakan 

metode yang lainya seperti metode bermain peran, snowballing. 

5) Penggunaan Media 

Guru PAI sudah mulai memanfaatkan media audio visual  

dengan bantuan computer/laptop beserta LCD untuk memudahkan 

dalam penyampaian materi dan juga semangat anak dalam 

mengikuti pembelajaran. 

6) Memberikan kesempatan bertanya 

Pendidik PAI selalu memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa didik terhadap materi yang belum/tidak dipahaminya. 

7) Evaluasi 

Evaluasi yang dilaksanakan guru PAI kepada siswanya 

seringkali dilakukan pada setiap habis selesai pembahasan materi. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Adapun dari segi aktivitas 
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dalam mengikuti proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Siswa menerima pre test kemudian sebagian siswa ada yang 

menjawab pre test  

2) Di dalam menerima pelajaran yang berlangsung, semua siswa 

memperhatikan dengan  sungguh-sunggguh di   kelas. # 

3) Pada saat guru PAI memberikan kesempatan bertanya, sebagian 

besar siswa yang berpartisipasi aktif. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Adapun usaha yang 

dilakukan guru dalam mencapai tujuan  

 pembelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rif’an bahwa: 

“Salah satu usaha guru PAI dalam mencapai  tujuan  belajar  

salah satunya melalui kegiatan apersepsi kemudian 

menjelaskan video tentang materi pembelajaran dan kemudian 

menerangkan materi yang ada di dalam power point, setelah 

itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membaca materi yang yang ada di dalam buku kemudian 

peserta didik dapat  bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. Hal tersebut guru upayakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.” 

Guru segera melakukan penilaian Setelah materi 

pembelajaran habis, dalam materi pembelajaran penilaian diambil dari 

pre test, kemudian jika ada siswa yang belum lulus diberi 

kesempatan untuk mengulang pada pertemuan berikutnya. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Kegiatan dalam proses 

pembelajaran, guru PAI mengatakan bahwa: 
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“Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu menyuruh 

siswa mempersiapkan diri untuk belajar, belajar dengan penuh 

kesungguhan, memberikan bimbingan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran PAI di kelas 

peserta didik menunjukkan sikap yang antusias dan 

bersemangat.” 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, upaya yang dilakukan oleh 

guru PAI untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sebagaimana 

yang diungkapkan oleh bapak Rif’an: 

“Usaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu 

dengan memberikan motivasi kepada siswa agar giat dalam 

belajar salah satunya dengan memberikan penghargaan berupa 

tambahan nilai bagi siswa yang aktif dan dalam 

pembelajaran, kami sudah mengusahakan untuk 

penggunakan media ICT seperti computer/laptop beserta 

LCD Proyektor sehingga dapat  menampilkan slide 

powerpoint dan video dan guru juga dapat memanfaatan 

internet untuk membantu peserta didik mencari materi yang 

belum ada di buku cetak.” 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Peneliti juga 

melakukan wawancara kepada kepala sekolah yaitu Bapak Raharto 

menyatakan bahwa: 

“Dalam penggunaan media pembelajaran guru diharapkan 

mampu memilih media yang tepat dan efesien untuk 

memperlancar proses belajar mengajar dalam upaya 

menguasai kompetensi yang diharapkan. Penggunaan media 

yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menentukan 

media yang dianggap paling tepat dalam pemilihan media 

dan sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat 

dalam standar isi. Didalam penggunaan media pendidik harus 

menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.” 
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Seorang guru dalam setiap pembelajaran berlangsung, 

dituntut untuk memperhatikan hal-hal yang dianggap penting sebelum 

menggunakan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa, seperti ketepatan guru dalam 

memilih media pembelajaran. 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Peneliti melakukan 

wawancara kepada guru PAI yaitu Bapak Rif’an menyatakan bahwa: 

“Penggunaan media di sesuaikankan dengan materi yang 

akan di sampaikan oleh guru, dalam menunjang keberhasilan 

belajar, artinya media yang digunakan harus sesuai dengan 

sub-sub pembahasan dalam materi tersebut. Sehinggan proses 

pembelajaran bisa berjalan lebih efesien dan efektif serta 

dapat mewujudkan pembelajaran kondusif dan 

menyenangkan. Misalkan materi thaharah bersuci guru PAI 

bisa menggunakan media pembelajaran buku, gambar, media 

film tata cara berwudhu dan buku panduan shalat.” 

Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru dan media dalam 

pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu. Disamping membangkitkan motivasi dan 

minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. 
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3.  Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan 

Information and Communication Technologies (ICT) 

Penelitian yang ketiga ini Penulis akan meneliti Dampak 

Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan. 

a. Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan 

Information and Communication Technologies (ICT) di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Sedayu Grobogan 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, dalam setiap pembelajaran 

pasti terdapat kendala seperti yang diungkapkan Bapak Alwi selaku 

guru PAI bahwa:  

“Dalam menyampaikan materi PAI masih banyak sekolah 

yang mengalami kendala salah satunya yaitu fasilitas yang 

masih kurang memadai dalam menunjang pelajaran PAI seperti 

buku sumber untuk siswa belum mencukupi serta media atau 

alat yang belum memadai untuk mendukung proses 

pembelajaran, akan tetapi Alhamdulillah di SDN 1 Sedayu baik 

buku sumber dan fasilitas media dan alat sudah memadai 

sehingga proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik.” 

Dari keterangan di atas diketahui bahwa penyebab timbulnya 

kendala penggunaan media dalam pembelajaran adalah alat atau 

media yang disediakan di sekolah masih kurang memadai sehingga 

pendidik jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Tetapi di 

SD Negeri 1 Sedayu media sudah memadahi, sehingga pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik, terutama sudah terpenuhinya media ICT 
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berupa komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet. 

Peneliti memberikan gambaran bahwa beberapa teori 

menyebutkan bahwa penyebab pendidik belum maksimal dalam 

menggunakan media pembelajaran ICT seperti computer/laptop 

beserta LCD Proyektor dan jaringan internet adalah disebabkan 

faktor intern dan ekstern, dari faktor tersebut kendala yang ada adalah 

dari faktor ekstern.  

1) Faktor Intern 

Secara intern faktor penyebab pendidik belum maksimal 

dalam menggunakan media pembelajaran ICT yaitu: 

a. Kurangnya kemampuan/kompetensi pendidik dalam 

mengoperasikan media ICT seperti komputer beserta LCD 

Proyektor dan jaringan internet saat proses pembelajaran. 

b. Kebiasaan pendidik dalam mengajar menggunakan 

metode konvensional. 

2) Faktor Ekstern 

Secara ekstern faktor penyebab pendidik belum maksimal 

dalam menggunakan media pembelajaran ICT seperti 

komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan internet dalam 

pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Grobogan Kabupaten Grobogan yaitu: 

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai 
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b. Tidak adanya pelatihan bagi pendidik dalam memanfaatkan 

media ICT seperti komputer beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet untuk proses pembelajaran. 

c. Tidak ada anjuran bagi pendidik dalam mengajar harus 

menggunakan media khususnya media ICT berupa 

komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 

Sedayu Grobogan pada tanggal 24 Januari 2022, beberapa kendala 

di atas memberikan semangat untuk sekolah agar dapat 

mengatasinya, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. 

Menurut bapak Kepala Sekolah bahwa untuk mengatasi kendala 

tersebut, sekolah mengupayakan beberapa hal ini: 

1) Berupaya menambah sarana prasarana terutama yang 

berhubungan dengan media pembelajaran 

2) Memberikan kesempatan untuk Guru supaya selalu 

mengupdate kemampuan dalam penguasaan ICT bahkan 

menganggarkan pelatihan dalam memanfaatkan media 

3) Menyarankan agar semua pendidik dalam mengajar selalu 

menggunakan media yang bisa memberikan semangat kepada 

anak agar meningkatkan belajarnya, khususnya media ICT 

berupa komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet.  
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Penggunaan ICT seperti computer/Laptop beserta LCD 

Proyektor dan jaringan internet dalam pembelajaran dikatakan 

efektif apabila dari indikator pembelajaran efektivitas dan 

penggunaan media ini sudah terpenuhi yaitu motivasi belajar, 

tujuan belajar, kesesuaian pembelajaran, persiapan sebelum 

menggunakan media, kegiatan selama menggunakan media, 

kegiatan tindak lanjut.  

Berdasarkan hal tersebut dari keenam indikator di atas sudah 

dapat terpenuhi, termasuk motivasi belajar, dimana peserta didik 

memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, kegiatan 

pembelajaran sangat menarik karena adanya interaksi antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kegiatan 

selama menggunakan media, banyak peserta didik yang antusias di 

kelas  dan juga mengamati dengan seksama.  

Hasil Wawancara dengan Guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, dari hasil wawancara 

dengan Guru PAI kelas I sampe kelas VI yaitu Bapak Alwi bahwa: 

“Penggunaan media pembelajaran guru PAI yaitu guru harus 

senantiasa memanfaatkan media pembelajaran dalam proses 

belajar, secara efektif dan efesien agar dapat membangkitkan 

semangat serta kesadaran siswa untuk senantiasa belajar dan 

berpikir dalam memahami pembelajaran.”  

Menggunakan Media Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, sebaiknya bisa menimbulkan interaksi siswa didik dengan 

amanah yang dibawa media pembelajaran. Kesesuaian suatu media 
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bisa diukur dari tingkat keefektifan, keefisienan, kemudahan, serta 

kemenarikan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja (hasil 

belajar) melalui media yang digunakan. 

Hasil Wawancara dengan Guru PAI SD Negeri 1 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 25 Januari 2022, mengenai penggunaan 

media pembelajaran, guru memanfaatkan media secara efektif dan 

efesien di antara media-media tersebut adalah : 

1) Media pembelajaran yang bersifat materil (benda) misalnya 

media tulis, al-quran, al-hadist, buku teks pelajaran PAI baik 

untuk siswa dan guru, papan tulis, laptop, power point, LCD 

(liquid crystal display), gambar-gambar yang dibuat seperti 

grafik, gambar untuk proyeksi, seperti slide, video, alat untuk 

didengar (audio recording), seperti kaset, tape, radio dan lainya. 

2) Media pembelajaran yang bersifat bukan benda seperti 

keteladanan, perintah/larangan, ganjaran dan hukuman. Dalam 

hal ini peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI yang 

menyatakan bahwa dalam penggunaan media pembelajaran guru 

PAI pada materi-materi di atas yaitu keteladanan, 

perintah/larangan, ganjaran dan hukuman, media yang akan 

digunakan adalah media power point yang di dalamnya terdapat 

audio visual/video. Pemilihan media pembelajaran berdasarkan 

pertimbangan tujuan materi tersebut serta peserta didik 

diharapkan mampu meneladani dan mengambil hikmah. Agar 
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pembelajaran tidak monoton dan inovatif, siswa dapat membuat 

kesimpulan sendiri atas karakter apa yang patut dicontoh. 

Tentunya dengan menggunakan media pembelajaran, materi 

yang disampaikan bisa semakin melekat pada pikiran peserta 

didik. Setelah itu, guru juga harus memberikan penjelasan serta 

kesimpulan tentang materi agar pemahaman siswa semakin 

terarah. 

Hasil Observasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 28 Januari 2022, dalam hal Dampak Positif dan Negatif 

yang ada pada pembelajaran berbasis Information and 

Communication Technologies (ICT) terdapat berbagai hal yang 

mempengaruhi. Beberapa dampak Positif Penguasaan Guru dalam 

menggunakan Information and Communication Technologies (ICT) 

pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 

3 Sedayu Grobogan adalah sebagai berikut: 

1) Melalui Information and Communication Technologies (ICT), 

gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses 

mengajar dan memperbaiki daya ingat peserta didik. 

2) Melalui  Information and Communication Technologies (ICT), 

para  pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-

instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari peserta 

didik  
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3) Melalui Information and Communication Technologies (ICT), 

para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat 

proses belajar mengajar lebih menyenangkan yang dapat 

memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para 

peserta didik  

4) Pembelajaran yang menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) bisa dibuat lebih menarik 

misalnya dengan memunculkan gambar atau suara sehingga 

pelajar Lebih antusias untuk belajar. 

5) Pembelajaran, baik pengajar maupun peserta didik akan lebih 

mudah mencari sumber karena adanya online internet.  

Hasil Observasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 28 Januari 2022, sementara Dampak Negatif 

Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 

3 Sedayu Grobogan.adalah:  

1) Pengaturan dan pengoprasian dari alat tersebut yang harus 

dengan pelatihan dan ketrampilan khusus  

2) Terlalu mahal untuk dimiliki  

3) Kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat 

minim dalam penggunaan alat Information and Communication 

Technologies (ICT) 
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4) Sering terjadi penyalahgunaan teknogi. 

Pesan-pesan Pendidikan Agama Islam yang dibantu dengan 

menggunakan media pembelajaran, maka dapat membangkitkan 

motivasi kegairahan peserta didik, dengan demikian tujuan 

pengajaran diharapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Kemandirian peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran sudah baik, ini bisa dilihat ketika pendidik menyampaikan 

materi pelajaran atau soal materi sebelumnya/selanjutnya, banyak 

peserta didik yang mampu menjawab dengan baik. Seringnya 

pendidik dalam menggunakan media computer/Laptop beserta LCD 

Proyektor dalam pembelajaran, berdampak terhadap hasil belajar 

peserta didik yang sudah sesuai dan bahkan di atas KKM dengan nilai 

KKM 75. Berikut ini data nilai peserta didik kelas VI SD Negeri 1 

Sedayu: 

Tabel 3.13 

Data Nilai Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 1 Sedayu 

NO. NAMA KKM NILAI KET. 

1 AHMAD ABDUL AZIZ 75 88 Tuntas 

2 AIRA LUVIANI 75 78 Tuntas 

3 
AMANDA HUMAIRA 

PRAMESWARI 
75 80 Tuntas 

4 
CENDY AULIA PUTRI 

RACHMAWATI 
75 85 Tuntas 

5 DEDEK ILMA NAFIAN 75 85 Tuntas 

6 
DEVANGGA ADITYA 

RAHMA 
75 85 Tuntas 
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7 
ELVIN ADITYA 

PRATAMA 
75 87 Tuntas 

8 INDRA SETIYAWAN 75 75 Tuntas 

9 
LUCKY SELAYANTINO 

PRATAMA 
75 83 Tuntas 

10 MUHAMMAD SALVINO 75 78 Tuntas 

11 NADIN DESWITA ANJANI 75 80 Tuntas 

12 PUTRI PUJI LESTARI 75 78 Tuntas 

13 PUTRI RISTIANA 75 75 Tuntas 

14 RENA AURELLIA PUTRI 75 75 Tuntas 

15 RISKY ADITHA PUTRA 75 85 Tuntas 

16 RIYA NOVIANA 75 80 Tuntas 

17 
SAFA NAISILA 

RAMADHANI 
75 83 Tuntas 

18 TRI PUJI HANDAYANI 75 75 Tuntas 

19 VANESA APRILLIA 75 85 Tuntas 

20 YUSUF ERRY ZANUAR 75 80 Tuntas 

Sumber : Dokumentasi kelas VI SD Negeri 1 Sedayu. 

(Hasil Dokumen daftar nilai guru PAI SD Negeri 1 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 25 Januari 2022) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua peserta 

didik mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 100 %. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai  peserta  didik sudah baik, dengan 

KKM di SD Negeri 1 Sedayu untuk materi PAI dipakai angka 75. 

Dengan demikian penerapan media ICT berupa komputer beserta 

LCD Proyektor dalam pembelajaran PAI sudah berdampak positif 

pada prestasi peserta didik.  

Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Penerapan 
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Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dapat meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu Grobogan. 

b. Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan 

Information and Communication Technologies (ICT) pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar 

Negeri 3 Sedayu Grobogan 

Hasil Wawancara dengan guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Dalam setiap pembelajaran 

pasti terdapat kendala seperti yang diungkapkan Bapak Rif’an selaku 

guru PAI bahwa: 

“Dalam menyampaikan materi PAI masih banyak sekolah 

yang mengalami kendala salah satunya yaitu fasilitas yang 

masih kurang memadai dalam menunjang pelajaran PAI seperti 

buku sumber untuk siswa belum mencukupi serta media atau 

alat yang belum memadai untuk mendukung proses 

pembelajaran, akan tetapi Alhamdulillah di SDN 3 Sedayu baik 

buku sumber dan fasilitas media dan alat sudah memadai 

sehingga proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik.” 

Keterangan di atas diketahui bahwa penyebab timbulnya 

kendala penggunaan media dalam pembelajaran adalah alat atau 

media yang disediakan di sekolah masih kurang memadai sehingga 

pendidik jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Tetapi di 

SD Negeri 3 Sedayu media sudah memadahi, sehingga pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik, terutama sudah terpenuhinya media ICT 

berupa komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan internet. 
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Peneliti memberikan gambaran bahwa beberapa teori 

menyebutkan bahwa penyebab pendidik belum maksimal dalam 

menggunakan media pembelajaran ICT seperti computer/laptop 

beserta LCD Proyektor dan jaringan internet adalah disebabkan 

faktor intern dan ekstern, dari faktor tersebut kendala yang ada adalah 

dari faktor ekstern.  

1) Faktor Intern 

Secara intern faktor penyebab pendidik belum maksimal 

dalam menggunakan media pembelajaran ICT yaitu: 

a. Kurangnya kemampuan/kompetensi pendidik dalam 

mengoperasikan media ICT seperti komputer beserta LCD 

Proyektor dan jaringan internet saat proses pembelajaran. 

b. Kebiasaan pendidik dalam mengajar menggunakan metode 

konvensional. 

2) Faktor Ekstern 

Secara ekstern faktor penyebab pendidik belum maksimal 

dalam menggunakan media pembelajaran ICT seperti 

komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan internet dalam 

pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Grobogan Kabupaten Grobogan yaitu: 

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai 

b. Tidak adanya pelatihan bagi pendidik dalam memanfaatkan 
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media ICT seperti komputer beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet untuk proses pembelajaran. 

c. Tidak ada anjuran bagi pendidik dalam mengajar harus 

menggunakan media khususnya media ICT berupa 

komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 

Sedayu Grobogan pada tanggal 26 Januari 2022, Beberapa kendala 

di atas memberikan semangat untuk sekolah agar dapat 

mengatasinya, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. 

Menurut bapak Kepala Sekolah bahwa untuk mengatasi kendala 

tersebut, sekolah mengupayakan beberapa hal ini: 

1) Berupaya menambah sarana prasarana terutama yang 

berhubungan dengan media pembelajaran 

2) Memberikan kesempatan untuk Guru supaya selalu 

mengupdate kemampuan dalam penguasaan ICT bahkan 

menganggarkan pelatihan dalam memanfaatkan media 

3) Menyarankan agar semua pendidik dalam mengajar selalu 

menggunakan media yang bisa memberikan semangat kepada 

anak agar meningkatkan belajarnya, khususnya media ICT 

berupa komputer/Laptop beserta LCD Proyektor dan jaringan 

internet. 

Penggunaan ICT seperti computer/Laptop beserta LCD 
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Proyektor dan jaringan internet dalam pembelajaran dikatakan 

efektif apabila dari indikator pembelajaran efektivitas dan 

penggunaan media ini sudah terpenuhi yaitu motivasi belajar, 

tujuan belajar, kesesuaian pembelajaran, persiapan sebelum 

menggunakan media, kegiatan selama menggunakan media, 

kegiatan tindak lanjut.  

Berdasarkan hal tersebut dari keenam indikator di atas sudah 

dapat terpenuhi, termasuk motivasi belajar, dimana peserta didik 

memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, kegiatan 

pembelajaran sangat menarik karena adanya interaksi antara 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kegiatan 

selama menggunakan media, banyak peserta didik yang antusias di 

kelas  dan juga mengamati dengan seksama.  

Hasil Wawancara dengan Guru PAI kelas I sampe kelas VI 

SD Negeri 3 Sedayu Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022 yaitu 

Bapak Rif’an bahwa: 

“Penggunaan media pembelajaran guru PAI yaitu guru harus 

senantiasa memanfaatkan media pembelajaran dalam proses 

belajar, secara efektif dan efesien agar dapat membangkitkan 

semangat serta kesadaran siswa untuk senantiasa belajar dan 

berpikir dalam memahami pembelajaran.” 

Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

sebaiknya bisa menimbulkan interaksi siswa didik dengan amanah 

yang dibawa media pembelajaran. Kesesuaian suatu media bisa 

diukur dari tingkat keefektifan, keefisienan, kemudahan, serta 
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kemenarikan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja (hasil 

belajar) melalui media yang digunakan. 

Hasil Wawancara dengan Guru PAI SD Negeri 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 27 Januari 2022, Mengenai penggunaan 

media pembelajaran, guru memanfaatkan media secara efektif dan 

efesien di antara media-media tersebut adalah : 

1) Media pembelajaran yang bersifat materil (benda) misalnya media 

tulis, al-quran, al-hadist, buku teks pelajaran PAI baik untuk 

siswa dan guru, papan tulis, laptop, power point, LCD (liquid 

crystal display), gambar-gambar yang dibuat seperti grafik, 

gambar untuk proyeksi, seperti slide, video, alat untuk didengar 

(audio recording), seperti kaset, tape, radio dan lainya. 

2) Media pembelajaran yang bersifat bukan benda seperti 

keteladanan, perintah/larangan, ganjaran dan hukuman. Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI yang 

menyatakan bahwa dalam penggunaan media pembelajaran guru 

PAI pada materi-materi di atas yaitu keteladanan, 

perintah/larangan, ganjaran dan hukuman, media yang akan 

digunakan adalah media power point yang di dalamnya terdapat 

audio visual/video. Pemilihan media pembelajaran berdasarkan 

pertimbangan tujuan materi tersebut serta peserta didik 

diharapkan mampu meneladani dan mengambil hikmah. Agar 

pembelajaran tidak monoton dan inovatif, siswa dapat membuat 
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kesimpulan sendiri atas karakter apa yang patut dicontoh. 

Tentunya dengan penggunaan media pembelajaran Information 

and Communication Technologies (ICT), materi yang 

disampaikan semakin melekat pada fikiran peserta didik. Setelah 

itu, guru juga harus memberikan penjelasan serta kesimpulan 

tentang materi agar pemahaman siswa semakin terarah. 

Hasil Observasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 28 Januari 2022, dalam hal Dampak Positif dan Negatif 

yang ada pada pembelajaran berbasis Information and 

Communication Technologies (ICT) terdapat berbagai hal yang 

mempengaruhi. Beberapa dampak Positif Penguasaan Guru dalam 

menggunakan Information and Communication Technologies (ICT) 

pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 

3 Sedayu Grobogan adalah sebagai berikut: 

1) Melalui Information and Communication Technologies (ICT), 

gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses 

mengajar dan memperbaiki daya ingat peserta didik. 

2) Melalui  Information and Communication Technologies (ICT), 

para  pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-

instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari peserta didik. 

3) Melalui Information and Communication Technologies (ICT), 

para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat 
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proses belajar mengajar lebih menyenangkan yang dapat 

memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para 

peserta didik.. 

4) Pembelajaran yang menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) bisa dibuat lebih menarik 

misalnya dengan memunculkan gambar atau suara sehingga pelajar 

Lebih antusias untuk belajar. 

5) Pembelajaran, baik pengajar maupun peserta didik akan lebih 

mudah mencari sumber karena adanya online internet.  

Hasil Observasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 28 Januari 2022 bahwa dampak negatif penguasaan 

Guru dalam menggunakan Information and Communication 

Technologies (ICT) pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Grobogan adalah:  

1) Pengaturan dan pengoprasian dari alat tersebut yang harus 

dengan pelatihan dan ketrampilan khusus. 

2) Terlalu mahal untuk dimiliki 

3) Kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat 

minim dalam penggunaan alat Information and Communication 

Technologies (ICT) 

4) Sering terjadi penyalahgunaan teknogi. 

Pesan-pesan Pendidikan Agama Islam yang dibantu dengan 
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menggunakan media pembelajaran, maka dapat membangkitkan 

motivasi kegairahan peserta didik, dengan demikian tujuan 

pengajaran diharapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Kemandirian peserta didik dalam menguasai materi 

pelajaran sudah baik, ini bisa dilihat ketika pendidik menyampaikan 

materi pelajaran atau soal materi sebelumnya/selanjutnya, banyak 

peserta didik yang mampu menjawab dengan baik. Seringnya 

pendidik dalam menggunakan media computer/Laptop beserta LCD 

Proyektor dalam pembelajaran, berdampak terhadap hasil belajar 

peserta didik yang sudah sesuai dan bahkan di atas KKM dengan nilai 

KKM 75. Berikut ini data nilai peserta didik kelas VI SD Negeri 3 

Sedayu: 

Tabel 3.14 

Data Nilai Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 3 Sedayu 

No. Nama KKM Nilai Ket. 

1 ALDILA HUSNA NAFI 75 80 Tuntas 

2 
ALFIAN FADHIL 

PRATAMA PUTRA 
75 78 Tuntas 

3 ALFIN AINUR ZAKARIA 75 75 Tuntas 

4 ANANDA SAPUTRA 75 75 Tuntas 

5 ARIEF MAULANA 75 85 Tuntas 

6 AZIFA WULAN DARI 75 80 Tuntas 

7 BAYU ARDIANSYAH 75 83 Tuntas 

8 BAYU RAMADHAN 75 75 Tuntas 
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9 FACHRI ALFARIZZI 75 85 Tuntas 

10 INDRA SAPUTRA 75 80 Tuntas 

11 JAKA IQBAL MAULANA 75 88 Tuntas 

12 LUNA SYAFIRA ASZAKHI 75 78 Tuntas 

13 M. ADIB ZAMZAMI A. 75 80 Tuntas 

14 MAOLA SITAYATUN N. 75 85 Tuntas 

15 NABIL ZAKA ASYIFA 75 85 Tuntas 

16 NAELA NIKMATUL Q. 75 85 Tuntas 

17 NOVIANA SELVIRIA 75 87 Tuntas 

18 RENATA AULIA N. 75 75 Tuntas 

19 THOHA FATCHUN NAJIB 75 83 Tuntas 

20 VINSA RENATA APRILIA 75 78 Tuntas 

Sumber : Dokumentasi kelas VI SD Negeri 3 Sedayu  

(Hasil Dokumen daftar nilai guru PAI SD Negeri 3 Sedayu Grobogan 

pada tanggal 27 Januari 2022) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua peserta 

didik mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 100 %. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai peserta didik sudah baik, dengan 

KKM di SD Negeri 3 Sedayu untuk materi PAI dipakai angka 75. 

Dengan demikian penerapan media ICT berupa komputer beserta 

LCD Proyektor dalam pembelajaran PAI sudah berdampak positif 

pada prestasi peserta didik. 

Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Penerapan 

Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran Pendidikan 
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Agama Islam (PAI) dapat meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri 3 Sedayu Grobogan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Perlunya Guru Menguasai ICT pada Pembelajaran PAI untuk 

Meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan 

Peneliti menemukan bahwa Guru perlu menguasai ICT pada 

pembelajaran PAI karena salah satu desain proses pembelajaran adalah 

media pembelajaran, maka media pembelajaran harus sesuai dengan 

perkembangan jaman dan sesuai dengan minat peserta didik. Menurut 

purwadhi dalam Husniyatus Salamah Zainiyati, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis ICT, (Jakarta: Kencana, 2017 h. 15), salah satu unsur 

yang harus diperhatikan dalam mendesain proses pembelajaran yang efektif 

adalah media pembelajaran. Selain itu proses pembelajaran juga 

merupakan bagian dari proses komunikasi. Dengan demikian, efektivitas 

dan mutu pembelajaran juga ditentukan oleh unsur komunikasi antara lain 

sumber, audience, media dan feed back. 

Media komunikasi dalam pendidikan adalah segala bentuk alat dan 

sumber belajar yang digunakan dalam membantu memperlancar proses belajar 

mengajar. Sumber belajar meliputi buku, majalah, manusia, perpustakaan, 

laboratorium dan ICT seperti internet, produk Microsoft atau free software, 

komputer dengan LCD dan lain sebagainya. 

Menurut Haris Budiman, dalam bukunya Peran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi dalam Pendidikan, AlTadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

Volume. 8, No. 1, 2017, h. 41, Banyak jenis media yang bisa digunakan 
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pendidik untuk menunjang penyampaian materi pembelajaran, salah satunya 

yaitu media ICT atau yang biasa disebut dengan TIK. Peran teknologi 

informasi dalam pembelajaran, selain dapat membantu siswa dalam belajar 

juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi pendidik terutama dalam 

pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan 

mengajarnya. 

Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media 

mengandung dan membawa pesan dan informasi kepada penerima yaitu 

siswa. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang 

sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi yang 

terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan 

kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar 

mengajar.  

Peranan media dalam proses pembelajaran sangat membantu guru 

dalam proses belajar mengajar, dan ada kesanggupan guru dalam membuat 

atau mendesain media pembelajaran yang seunik mungking, sehingga 

mempengaruhi motivasi dan hasil belajar, serta pola-pola pembelajaran sudah 

seperti sekolah yang maju, dengan demikian maka Guru perlu menguasai ICT 

dan mempunyai kompetensi yang memadai dan harus selalu mengembangkan 

kompetensi dirinya. 

Temuan penelitian bahwa dari hasil wawancara dan observasi 

tersebut peneliti simpulkan bahwa guru PAI di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu 

sudah menguasai ICT dalam mengupayakan peningkatan hasil belajar peserta 
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didik melalui pengajaran yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, 

memberikan pengawasan terhadap belajar peserta didik, menasehati agar 

peserta didik tidak malas untuk belajar, memberikan teguran dan memberikan 

dorongan agar peserta didik memahami dan menyadari pentingnya belajar 

agama Islam dengan bantuan produk ICT seperti computer/laptop dengan 

LCD proyektor dan jaringan internet. 

Menguasai ICT menjadi hal prioritas yang harus dipahami oleh 

semua guru sebagai standar kompetensi di era revolusi ini. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis ICT diharapkan mempermudah peserta didik dalam 

memahami dan menerima proses pembelajaran yang dilakukan guru. Melalui 

Laptop/Komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan internet seorang guru 

dapat dengan mudah mengembangkan media pembelajaran agar dapat 

disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan dari peserta didik. Media 

pembelajaran powerpoint dan audio visual ini juga dapat membuat peserta 

didik menjadi semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Guru PAI yang mengajar di SD 

Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan sudah berpengalaman serta menguasai 

dalam menggunakan produk ICT pada pembelajaran PAI, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas sekolah. 

B. Proses Pembelajaran oleh Guru dalam Menggunakan ICT untuk 

Meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Grobogan 

Hasil wawancara dan observasi yang peneliti pahami sebagian 

besar pendidik menggunakan media ICT seperti komputer beserta LCD 
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Proyektor dan jaringan internet dalam pembelajaran, dari pihak sekolah 

sendiri sudah berusaha mengadakan media ICT. Guru PAI dalam 

menggunakan LCD Proyektor sudah berpengalaman dalam menggunakan 

produk ICT. Oleh sebab itu dalam pembelajaran peserta didik sudah aktif 

untuk mengikuti proses pembelajaran, karena pembelajaran yang guru 

sampaikan sudah sesuai dengan jamannya dan sesuai dengan minat peserta 

didik sehingga saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik sangat 

antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga 

berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses 

pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan 

siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Untuk melakukan sebuah proses 

pembelajaran, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari kata 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat 

kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman, 

2001:461). Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua 

komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus 

terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat 

tercapai secara optimal. Menurut pendapat Bafadal (2005:11), pembelajaran 

dapat diartikan sebagai “segala usaha atau proses belajar mengajar dalam 

rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien”.  
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Sejalan dengan itu, Jogiyanto 7 (2007:12) juga berpendapat bahwa 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu 

kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan 

karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat 

dijelaskan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, 

kematangan atau  perubahan-perubahan sementara.  

Pengertian proses pembelajaran antara lain menurut Rooijakkers 

(1991:114):  

“Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar 

menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola 

dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber 

belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka 

keterlaksanaan program pendidikan.” 

 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Winkel (1991:200) “proses 

pembelajaran adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk 

berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan yang diberikan 

bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang 

berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik 

untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan 

perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar 

yang efektif dan efisien. 
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Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat 

memberikan motivasi belajar peserta didik diantaranya adalah ICT. Peran 

ICT (Information and Communication Technology) dalam dunia pendidikan 

sangat besar dari segi manfaat dan kelebihan yang dimiliki yaitu 

memudahkan akses yang luas terhadap pendidikan, mampu meningkatkan 

mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan peserta didik. 

ICT menjadi hal prioritas yang harus dipahami oleh semua guru 

sebagai standar kompetensi di era revolusi ini. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis ICT diharapkan mempermudah peserta didik dalam 

memahami dan menerima proses pembelajaran yang dilakukan guru. Melalui 

Laptop/Komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan internet seorang guru 

dapat dengan mudah mengembangkan media pembelajaran agar dapat 

disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan dari peserta didik. Media 

pembelajaran powerpoint dan audio visual ini juga dapat membuat peserta 

didik menjadi semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sudah memberikan materi 

pelajaran yang disertai dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih 

menunjang serta menggunakan metode yang bervariasi. Sebuah proses 

pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir 

kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi 
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seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 

Pemanfaatan dan penggunaan media dalam pembelajaran secara 

tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan kepada peserta didik dalam 

menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran akan menunjang 

keberhasilan belajar siswa. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar 

bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

Media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari 

keseluruhan situasi mengajar. Penggunaan media dalam pengajaran bukan 

semata-mata alat hiburan melainkan proses belajar supaya lebih menarik 

perhatian siswa. Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

dapat membantu mengatasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran 

termasuk hambatan psikologis, hambatan fisik, hambatan kultural dan 

hambatan lingkungan. 

Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru dan media dalam pengajaran 

diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Penggunaan media 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Disamping 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan 
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informasi. 

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat penulis pahami bahwa 

guru PAI dalam proses pembelajaran PAI sudah berusaha untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memberikan motivasi dan 

memanfaatkan media ICT seperti computer/laptop beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat 

membantu prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. 

C. Dampak Penerapan Penguasaan Guru dalam Menggunakan ICT pada 

Pembelajaran PAI untuk Meningkatkan Produktivitas Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan 

Temuan Penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Perkembangan 

teknologi dalam bidang pendidikan menyebabkan umpan balik dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi dalam bidang 

pendidikan memberikan interaktif yang komprehensif antara guru dan peserta 

didik. Salah satu peranan teknologi dalam pendidikan yakni penggunaan 

Information and Communication Technologies (ICT) dalam proses 

pembelajaran, sehingga secara tidak langsung dapat mengubah cara belajar, 

bermain, dan bekerja peserta didik dan guru secara bersamaan. 

Dalam PP Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, 

ayat (1) disebutkan bahwa: proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. 
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Information and Communication Technologies (ICT) di Indonesia 

lebih dikenal dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

memberikan berbagai ruang penggunaan teknologi dalam berbagai lini 

kehidupan masyarakat. Sebab, Information and Communication Technologies 

(ICT) mencakup dua aspek secara bersamaan yakni: pertama, teknologi 

informasi yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan 

alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Kedua, teknologi 

komunikasi meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu guna 

memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu kepada perangkat 

yang lainnya. 

Produktivitas sekolah adalah kemampuan untuk menghasilkan 

sesuatu. Robbins (2007:29) mengatakan bahwa produktivitas merupakan 

ukuran kinerja mencakup sasaran (efektifitas) dan efisiensi. Dalam dunia 

pendidikan, Sasaran (efektifitas) ditunjukkan seberapa efektifkah media 

pembelajaran dalam menghasilkan output dan outcam peserta didik dalam 

memahami pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru. Sedangkan efisiensi 

menunjukkan kemudahan dalam menggunakan media pembelajaran itu 

sendiri. 

Produktivitas sekolah merupakan cara penggunaan input dan proses 

persekolahan untuk meningkatkan hasil (output) yang diinginkan. Sekolah 

yang produktif dapat ditinjau dari sudut administrasi, psikologis dan 

ekonomis (Thomas, 1985:19-23). Produktivitas dalam dunia pendidikan 

berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya 
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untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Engkoswara, 

2007: 100). Abin Syamsudin (1997:11) mengemukakan bahwa efektifitas 

sekolah pada dasarnya menunjukkan tingkat kesesuaiannya antara hasil-hasil 

yang dicapai (achievement atau observed output) dengan hasil-hasil yang 

diharapkan (objective target intended output) sebagaimana yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Encyclopedia of Management (2006:703), factor yang 

mempengaruhi produktivitas adalah 

Capital investments in production, Capital investments in 

technology, Capital investments in equipment, capital 

investments in facilities, economies of scale, workforce 

knowledge and skill resulting from training and experience, 

technological changes, work metods, prosedures, system, quality 

of produck, quality of proceses, quality of management, 

legislatife and regulatory enfironment, general levels of 

education, social environment, geographic factors. 

Produktivitas pada tingkat satuan pendidikan disebabkan antara lain 

oleh beberapa factor di antaranya Kepemimpinan Kepala Sekolah, mutu 

pembelajaran, Fasilitas belajar, Kinerja mengajar guru, Pembiayaan sekolah. 

Caroline M. Hoxby (2002) menyatakan bahwa sekolah yang produktiv adalah 

salah satunya yang menghasilkan prestasi tinggi pada masing-masing 

siswanya dan hal tersebut berkaitan dengan beban biaya yang telah 

dikeluarkan.  

Dalam hal ini Sekolah produktif membutuhkan sarana prasarana 

yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran di antaranya adalah Media 

Pembelajaran seperti media Information and Communication Technologies 
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(ICT) yang membutuhkan biaya untuk pngadaannya. Dengan media 

Information and Communication Technologies (ICT) ini, siswa akan 

semangat belajar dan pada akhirnya siswa dapat menerima pelajaran dengan 

baik dan mendaptkan nilai yang baik pula, sehingga produktivitas sekolah 

dapat tercapai. 

Pesan-pesan Pendidikan Agama Islam yang dibantu dengan 

menggunakan media pembelajaran, maka dapat membangkitkan motivasi 

kegairahan peserta didik, dengan demikian tujuan pengajaran diharapkan 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Dalam al-Qur’an sural al-Baqarah 2:185, perintah dan anjuran untuk 

memberikan kemudahan dan suasana gembira telah banyak diungkapkan 

dalam berbagai hal, baik dalam mu’amalah bahkan sampai pada hal ibadah. 

ُ  يُِريدُ  اْلعُْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوََّل  اْليُْسرَ  بُِكمُ  َّللاا  

Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu …” 

Ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa pentingnya 

menumbuhkan motivasi diri seorang anak didik, seperti halnya Allah 

memberikan motivasi kepada Muhammad saw. Dan tidak hanya itu saja, 

Allah sebagai pendidik juga tetap memberikan harapan untuk dapat 

membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dengan 

menggunakan isyarat “dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu 

berharap”. Sehingga akan tercipta suasana kedekatan antara pendidik dan 

orang yang didiknya. Selain itu, masih banyak lagi hal yang akan menjadikan 
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pembelajaran menjadi mudah dan dalam suasana gembira. Antara lain dengan 

menciptakan keramahtamahan, keakraban, dan kasih sayang. 

Berdasarkan Hasil Observasi di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Grobogan pada tanggal 28 Januari 2022, Dampak Positif dan Negatif yang ada 

pada pembelajaran berbasis Information and Communication Technologies 

(ICT) terdapat berbagai hal yang mempengaruhi. Beberapa dampak Positif 

Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar 

Negeri 1 dan 3 Sedayu Grobogan adalah sebagai berikut: 

a. Melalui Information and Communication Technologies (ICT), gambar-

gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan 

memperbaiki daya ingat peserta didik. 

b. Melalui  Information and Communication Technologies (ICT), para  

pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi- instruksi yang 

rumit dan memastikan pemahaman dari peserta didik  

c. Melalui Information and Communication Technologies (ICT), para 

pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar 

mengajar lebih menyenangkan yang dapat memperbaiki tingkat 

kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik  

d. Pembelajaran yang menggunakan Information and Communication 

Technologies (ICT) bisa dibuat lebih menarik misalnya dengan 

memunculkan gambar atau suara sehingga pelajar Lebih antusias untuk 
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belajar. 

e. Dalam belajar, baik pengajar maupun pelajar akan lebih mudah mencari 

sumber karena adanya internet.  

Selain Dampak Positif di atas, juga terdapat Dampak Negatif 

Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada Pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Grobogan adalah: 

a. Permasalahan dalam pengaturan dan pengoprasian dari alat tersebut 

b. Terlalu mahal untuk dimiliki 

c. Kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim 

dalam penggunaan alat Information and Communication Technologies 

(ICT) 

d. Sering terjadi penyalahgunaan teknogi. 

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti bahwa dampak 

penerapan penguasaan guru dalam menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dapat meningkatkan Produktivitas Sekolah, memang benar 

adanya. Apabila Sekolah menyiapkan anggaran untuk media Information and 

Communication Technologies (ICT) dan Guru menggunakan Information and 

Communication Technologies (ICT) tersebut dengan kompetensi yg baik, 

maka tercapailah peningkatan produktivitas Sekolah. 
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Setelah beberapa data yang dikumpulkan, baik dari hasil 

penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti akan 

menganalisis temuan yang ada sesuai teori yang disajikan dan kemudian 

membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari 

hasil penelitian. 

Berdasarkan data keseluruhan yang diuraikan pada hasil data 

penelitian, dapat diketahui bahwa dampak penerapan penguasaan ICT 

(Information Communication And Technology) pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam berdampak baik dalam meningkatkan Produktivitas 

Sekolah, artinya guru pendidikan agama Islam yang sudah menguasai ICT 

dengan produk computer/Laptop beserta LCD proyektor dan jaringan internet 

dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Menurut pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran ICT dengan media computer/laptop beserta LCD Proyektor 

dan jaringan internet dalam pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 dan 3 

Sedayu Grobogan sudah dapat meningkatkan produktivitas sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah peneliti selesai melakukan analisis data dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan media ICT dengan komputer beserta LCD Proyektor dan 

jaringan internet dalam pembelajaran telah berhasil meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi 

banyaknya peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar dan kegiatan selama menggunakan media 

banyak peserta didik yang semangat belajar di kelas dan juga 

memperhatikan serta berdiskusi dengan teman sebangkunya. 

 Proses pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan 

menggunakan media komputer beserta LCD Proyektor dan jaringan internet 

tidak hanya sekedar menyampaikan materi tetapi juga mengembangkan 

materi pembelajaran, baik dengan Microsoft powerpoint, gambar dan video 

pembelajaran, juga banyak sumber yang didapat dari internet saat 

pembelajaran. 

Pengalaman dan keahlian pendidik dalam menggunakan media 

komputer beserta LCD Proyektor menjadikan tampilan slide terlihat bagus 

sesuai modul serta pengembangannya, dan pembelajaran yang digunakan 

sangat bervariasi sehingga peserta didik sangat antusias dalam mengikuti 
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pelajaran yang guru ajarkan sehingga berdampak pada hasil belajar peserta 

didik yang meningkat, sehingga berpengaruh positif terhadap produktivitas 

sekolah. dan semakin baik produktivitas sekolah. 

Dari keterangan di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Guru perlu menguasai ICT pada Pembelajaran PAI untuk meningkatkan 

Produktivitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan, 

karena salah satu desain proses pembelajaran adalah media 

pembelajaran, maka media pembelajaran harus sesuai dengan 

perkembangan jaman dan sesuai dengan minat peserta didik artinya 

semakin baik penguasaan Guru dalam menggunakan ICT, maka akan 

semakin baik produktivitas sekolah. 

2. Proses pembelajaran oleh Guru dalam menggunakan ICT sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan Produktivitas Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan, karena proses pembelajaran yang 

menggunakan Media ICT akan mampu mengembangkan Materi 

pembelajaran, sehingga akan semakin baik produktivitas sekolah. 

3. Dampak Positif Penerapan Penguasaan Guru dalam menggunakan ICT 

pada Pembelajaran PAI adalah dapat meningkatkan Produktivitas 

Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Grobogan karena dapat 

meningkatkan nilai karakter dan nilai kognitif peserta didik. Siswa 

semakin antusias dan semangat mengikuti pembelajaran PAI dan 

mendapatkan nilai kognitif  di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 
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B. Saran  

Setelah memperhatikan kesimpulan serta pembahasan sebelumnya 

maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada para guru, khususnya guru pendidikan agama Islam dalam 

menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam 

hendaknya dapat lebih berupaya dalam mengolah dan mengembangkan 

pembelajaran pendidikan agama Islam dengan penuh tanggung 

jawab, sehingga efektivitas di dalam pengajaran akan tercapai dengan 

baik sehingga peserta didik dapat menguasai nilai-nilai keagamaan yang 

memadai. 

2. Dalam memberikan pengajaran, guru pendidikan agama Islam 

senantiasa dapat menggunakan dan mengembangkan metode ataupun 

media pembelajaran yang sesuai dan optimal, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi peserta didik serta meningkatkan aktivitas 

peserta didik dalam belajar. 

3. Kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran diharapkan 

dapat lebih disiplin, lebih aktif dan menghargai apa yang disampaikan 

oleh guru. 

4. Kepala sekolah SD Negeri Kabupaten Grobogan hendaknya dapat 

memberikan arahan kepada guru agar meningkatkan kinerja 

profesionalisme dalam pengajaran sehingga pengajaran akan lebih 

efektif dan optimal serta dapat meningkatkan Produktifitas Sekolah. 

  



 

 

155 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Kaelan, M.S. Metode Penelitian Agama Kualitatif interdisipliner, Yogyakarta: 

Paradigma 2010 

 

Rusli M., ICT dan Pembelajaran, Jakarta: Referensi 2012 

 

Syaiful Bahri Djamaah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Surabaya: Usaha 

Nasional 2012 

 

Pendi Susanto, Produktifitas Sekolah, Bandung: Alfabeta 2016 

 

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016  

 

Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali Pers,  

2013  

 

Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, Jakarta:  

 Rajawali Pers, 2017  

 

Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara,  

 2013  

 

Deni Dermawan, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bandung:  

 Remaja Rosdakarya, 2013  

 

Departemen Agama RI.  Al-Qur’an dan  terjemahnya.  Bandung  :  PT  Sygma  

 Examedia Arkanlema, 2009  

 

Dewi  Salma  Prawiradiaga  dkk,  Mozaik  Teknologi  Pendidikan:  E-Leraning,  

 Jakarta: Kencana, 2013  

 

Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di  

Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012  

 

Haris  Budiman,  Penggunaan Media Visual  dalam  Proses  Pembelajaran,  Al- 

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016 

 

Husniyatus  Salamah  Zainiyati,  Pengembangan  Media  Pembelajaran  Berbasis  

ICT, Jakarta: Kencana, 2017  

 

Imam Syafe’I,  “Tujuan Pendidikan Islam”, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan  

Islam, Volume 6, November 2015  



 

 

156 

 

 

Lexy   J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,  

2017  

 

Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2014  

 

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2013  

 

Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,  

Jakarta:Rajawali Pers, 2014  

 

Rusman,  Deni  Kurniawan,  Cepi  Riyana,  Pembelajaran  Berbasis  Teknologi  

Informasi dan Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015  

 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2016 

  

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara,  

2018 

 

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2013  

 

Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014 

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2013  

 

Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Kencana, 2016  

 

  



 

 

157 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan data 

Lampiran 2  Instrumen observasi 

Lampiran 3  Instrumen Wawancara 

Lampiran 4  Instrumen Dokumentasi 

Lampiran 5 Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian 

 

  



 

 

158 

 

Lampiran 1 

 

 

 

Instrumen Pengumpulan data 
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NO FOKUS TEORI 
WAWANCARA 

OBSERVASI 
DOKU-

MENTASI PERTANYAAN SUMBER 

1. Profil Sekolah SD 

Negeri 1 Sedayu 

 

1. Sejarah berdirinya 

Sekolah 

2. Visi Misi Sekolah 

 

3. Sarana Prasarana 

Sekolah 

4. Struktur Organisasi 

Sekolah 

5. Guru dan Peserta didik 

 

 

6. Kurikulum 

1. Kapan berdirinya Sekolah SD 

Negeri 1 Sedayu? 

2. Apa Visi Misi SD Negeri 1 

Sedayu? 

3. Apakah Sarana dan Prasarana 

SD Negeri 1 Sedayu? 

4. Bagaimana struktur organisasi 

Sekolah? 

5. Bagaimana Keadaan guru dan 

peserta didik SD Negeri 1 

Sedayu? 

6. Bagaimana Struktur 

Kurikulum SD Negeri 1 

Sedayu? 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

 

- Kepala Sekolah 

 

 Dokumen 

Sekolah 

KTSP 

 Profil Sekolah SD 

Negeri 3 Sedayu 

1. Sejarah berdirinya 

Sekolah 

2. Visi Misi Sekolah 

 

3. Sarana Prasarana 

Sekolah 

4. Struktur Organisasi 

Sekolah 

5. Guru dan Peserta didik 

 

 

6. Kurikulum 

1. Kapan berdirinya Sekolah SD 

Negeri 3 Sedayu? 

2. Apa Visi Misi SD Negeri 3 

Sedayu? 

3. Apakah Sarana dan Prasarana 

SD Negeri 3 Sedayu? 

4. Bagaimana struktur organisasi 

Sekolah? 

5. Bagaimana Keadaan guru dan 

peserta didik SD Negeri 3 

Sedayu? 

6. Bagaimana Struktur 

Kurikulum SD Negeri 3 

Sedayu? 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

- Kepala Sekolah 

 

 

- Kepala Sekolah 

 

 Dokumen 

Sekolah 

KTSP 

2. Guru perlu 

menguasai ICT pada 

1. Persiapan Sebelum 

Menggunakan Media 

1. Bagaimana kelengkapan 

fasilitas pembelajaran berbasis 

- Wakil Kepala 

Sekolah 

1. Keadaan sarana 

dan prasarana 
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Pembelajaran PAI 

untuk meningkatkan 

Produktivitas 

Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 

Sedayu Grobogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Selama 

Menggunakan Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT ? 

2. Adakah sekolah mengalami 

kesulitan untuk mengadakan 

fasilitas ICT?  

3. Apakah guru yang mengajar 

di SD sudah menggunakan 

media ICT?  

4. Media apa saja yang 

Bapak/Ibu guru PAI gunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

PAI?  

5. Bagaimana persiapan 

Bapak/Ibu guru PAI dalam 

menggunakan media sebelum 

berlangsungnya proses belajar 

mengajar PAI?  

6. Bagaimana ketepatan media 

ICT yang Bapak/Ibu guru PAI 

gunakan dengan tujuan 

pembelajaran? 

7. Apakah dengan media tersebut 

memungkinkan peserta didik 

merespon isi pembelajaran?  

8. Apakah  dengan  media  

berbasis  ICT (komputer,  

internet,  LCD) pembelajaran 

akan lebih efektif? 

9. Bagaiman minat dan 

 

- Wakil Kepala 

Sekolah 

 

- Wakil Kepala 

Sekolah 

 

- Wakil Kepala 

Sekolah 

 

- Guru PAI 

 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

- Guru PAI 

Pendidikan 

2. Kegiatan belajar 

mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ketepatan waktu 

dalam 

menggunaan 

media ICT 

4. Situasi dan kondisi 

peserta didik kelas 

6 saat 

pembelajaran PAI 

berlangsung  

5. Tanggapan 

peserta didik 

setelah 

menggunakan 
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3. Penguasaan guru 

menggunakan ICT 

tanggapan peserta didik 

setelah menggunakan media 

ICT dalam pembelajaran PAI? 

 

10. Apakah dalam mengajar guru 

sudah memiliki kompetensi 

yang baik? 

 

 

 

 

 

- Kepala Sekolah 

 

media ICT dalam 

proses 

pembelajaran PAI 

6. Penguasaan Guru 

menggunakan 

media ICT dalam 

pembelajaran PAI 

3. Proses pembelajaran 

oleh Guru dalam 

menggunakan ICT 

untuk meningkatkan 

Produktivitas 

Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 

Sedayu Grobogan 

1. Motivasi Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tujuan Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesesuaian 

Pembelajaran 

1. Apakah peserta didik senang 

mengikuti pelajaran PAI yang 

dilakukan oleh guru?  

2. Apa upaya Bapak/Ibu guru PAI 

dalam meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran PAI? 

 

 

 

3. Bagaimana perumusan tujuan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru PAI?  

4. Bagaima cara anda selaku 

guru PAI dalam proses belajar 

mengajar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

5. Apakah anda selaku guru PAI 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum 

- Guru PAI 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

1. Sikap peserta didik 

ketika proses 

pembelajaran PAI 

berlangsung 

2. Tindakan guru 

dalam memotivasi 

peserta didik saat 

pembelajaran PAI 

3. Cara guru 

menyampaikan 

materi  untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran PAI 

4. Kesesuaian media 

dan  metode yang 

digunakan dengan 

materi PAI 
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mengajar?  

6. Bagaimana pemilihan metode 

dan strategi yang tepat dengan 

materi pembelajaran PAI?  

7. Bagaimana proses pembelajaran 

yang Bapak/Ibu guru PAI 

lakukan?  

8. Apakah  fasilitas  disekolah  

dapat  mendukung  proses  

pembelajaran PAI?  

9.  

10. Fasilitas apa saja yang bisa 

digunakan dalam proses 

pembelajaran PAI?  

11. Apakah adik menyukai mata 

pelajaran PAI? 

12. Bagaimana  pendapat adik 

terhadap  media  yang 

digunakan  guru  dalam proses 

pembelajaran? 

13. Apakah adik lebih mudah 

memahami materi PAI dengan 

menggunakan media 

pembelajaran ICT? 

 

- Guru PAI 

 

 

- Guru PAI 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

- Peserta Didik 

 

- Peserta Didik 

 

 

 

- Peserta Didik 

 

4. Dampak Penguasaan 

Guru PAI dalam 

menggunakan ICT 

pada Pembelajaran 

1. Kegiatan Tindak Lanjut 

 

 

 

1. Kapan Bapak/Ibu guru PAI 

melakukan penilaian?  

2. Bagaimana Bapak/Ibu guru 

PAI menindaklanjuti ketika 

- Guru PAI 

 

- Guru PAI 

 

1. Guru melakukan 

evaluasi 

menggunakan soal 

tes yang dikerjakan 

Daftar Nilai 



 

 

163 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI untuk 

meningkatkan 

Produktivitas 

Sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri 1 dan 3 

Sedayu Grobogan 

 

 

 

 

 

 

2. Dampak Penguasaan 

Guru menggunakan 

ICT terhadap 

Produktifitas sekolah 

 

ada peserta didik yang nilainya 

tidak mencapai KKM?  

3. Model  penilaian  apa  yang  

Bapak/Ibu  guru  PAI  

gunakan  dalam pembelajaran? 

 

4. Apakah ada peningkatan nilai 

setelah menggunakan media 

ICT? 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

- Guru PAI 

 

 

 

peserta didik. 

2. Jenis penilaian 

yang digunakan 

guru PAI untuk 

mengukur 

kemampuan 

peserta didik 
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Lampiran 2  

Instrumen Observasi  

1. Motivasi Belajar 

a.   Sikap peserta didik ketika proses pembelajaran PAI berlangsung 

b.   Tindakan guru dalam memotivasi peserta didik saat pembelajaran PAI 

2. Tujuan Belajar 

Cara guru menyampaikan materi  untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI 

3. Kesesuaian Pembelajaran 

Kesesuaian media dan  metode yang digunakan dengan materi PAI.  

4.  Persiapan Sebelum Menggunakan Media  

a.   Keadaan sarana dan prasarana pendidikan Kegiatan belajar mengajar 

di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan  

b.  Ketepatan waktu dalam menggunaan media ICT  

5.  Kegiatan Selama Menggunakan Media  

a.   Situasi dan kondisi peserta didik kelas 6 SD Negeri 1 dan 3 Sedayu 

Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan saat pembelajaran PAI berlangsung  

b.   Tanggapan peserta didik setelah menggunakan media ICT dalam proses 

pembelajaran PAI  

6. Kegiatan Tindak Lanjut, yaitu guru melakukan evaluasi menggunakan soal tes 

yang dikerjakan peserta didik. 

Jenis penilaian yang digunakan guru PAI untuk mengukur kemampuan peserta  

didik  



 

 

165 

 

Lampiran 3  

Instrumen Wawancara  

A.  Wawancara dengan Kepala Sekolah  

1. Bagaimana kelengkapan fasilitas pembelajaran berbasis ICT di SD 

Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?  

2. Adakah sekolah mengalami kesulitan untuk mengadakan fasilitas ICT?  

3. Apakah guru yang mengajar di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan sudah menggunakan media ICT?  

4. Apakah dalam mengajar guru sudah memiliki kompetensi yang baik?  

B.   Wawancara dengan guru PAI  

1.  Motivasi Belajar (kenapa perlu belajar)  

a.   Apakah peserta didik senang mengikuti pelajaran PAI yang 

dilakukan oleh guru?  

b.   Apa upaya Bapak/Ibu guru PAI dalam meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI?  

2.   Tujuan Belajar (apa yang dipelajari)  

a.  Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru PAI?  

b.  Bagaima cara anda selaku guru PAI dalam proses belajar 

mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan?  

  



 

 

166 

 

3.   Kesesuaian Pembelajaran (bagaimana cara belajar)  

a.   Apakah anda selaku guru PAI mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum mengajar?  

b.   Bagaimana pemilihan metode dan strategi yang tepat dengan 

materi pembelajaran PAI?  

c.   Bagaimana proses pembelajaran yang Bapak/Ibu guru PAI lakukan?  

d.   Apakah  fasilitas  disekolah  dapat  mendukung  proses  

pembelajaran PAI?  

e.   Fasilitas apa saja yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran PAI?  

4.    Persiapan sebelum menggunakan media  

a.   Media apa saja yang Bapak/Ibu guru PAI gunakan dalam 

kegiatan pembelajaran PAI?  

b.   Bagaimana persiapan Bapak/Ibu guru PAI dalam menggunakan 

media sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar PAI?  

c.   Bagaimana ketepatan media ICT yang Bapak/Ibu guru PAI 

gunakan dengan tujuan pembelajaran?  

5.   Kegiatan selama menggunakan media  

a.   Apakah dengan media tersebut memungkinkan peserta didik 

merespon isi pembelajaran?  

b.   Apakah  dengan  media  berbasis  ICT (komputer,  internet,  LCD) 
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pembelajaran akan lebih efektif? 

c.   Bagaiman minat dan tanggapan peserta didik setelah 

menggunakan media ICT dalam pembelajaran PAI?  

6.   Kegiatan tindak lanjut, yaitu guru melakukan evaluasi menggunakan soal 

tes yang dikerjakan peserta didik.  

a.     Kapan Bapak/Ibu guru PAI melakukan penilaian?  

b.    Bagaimana Bapak/Ibu guru PAI menindaklanjuti ketika ada peserta 

didik yang nilainya tidak mencapai KKM?  

c.   Model  penilaian  apa  yang  Bapak/Ibu  guru  PAI  gunakan  dalam 

pembelajaran?  

C.  Wawancara dengan peserta didik  

1.  Apakah adik menyukai mata pelajaran PAI?  

2.  Bagaimana  pendapat adik terhadap  media  yang digunakan  guru  

dalam proses pembelajaran?  

3.  Bagaimana  pendapat adik terhadap  media  yang digunakan  guru  

dalam proses pembelajaran  

4.  Apakah adik lebih mudah memahami materi PAI dengan menggunakna 

media pembelajaran ICT?  
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Instrumen Wawancara  

A.  Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

1. Bagaimana kelengkapan fasilitas pembelajaran berbasis ICT di SD 

Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?  

2. Adakah sekolah mengalami kesulitan untuk mengadakan fasilitas ICT?  

3. Apakah guru yang mengajar di SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan sudah menggunakan media ICT?  

4. Apakah dalam mengajar guru sudah memiliki kompetensi yang baik?  

B.   Wawancara dengan guru PAI  

1.  Motivasi Belajar (kenapa perlu belajar)  

a.   Adakah  faktor yang dapat mempengaruhi  rendahnya  minat belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran?  

b.   Apa upaya Bapak/Ibu guru PAI dalam meningkatkan  hasil belajar 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI?  

2.   Tujuan Belajar (apa yang dipelajari)  

a.   Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru PAI?  

b.   Bagaimana cara anda selaku guru PAI dalam proses belajar 

mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan?  

3.   Kesesuaian Pembelajaran (bagaimana cara belajar)  

a.   Apakah anda selaku guru PAI mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum mengajar?  
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Lampiran 4  

Instrumen Dokumentasi  

1. Visi, misi dan sasaran mutu SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan 

2. Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan 

3. Keadaan guru dan pegawai SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan 

4. Keadaan dan jumlah peserta didik SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan 

Grobogan Kabupaten Grobogan 

5. Nilai peserta didik kelas 6 SD Negeri 1 dan 3 Sedayu Kecamatan Grobogan 

Kabupaten Grobogan 
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Lampiran 5  

Dokumentasi foto kegiatan Penelitian 

 

Dokumentasi 

Penyerahan ijin penelitian 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi Tempat Penelitian dan  

Kegiatan Pembelajaran dengan Media ICT  

SD Negeri 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Bersama semua Guru  

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Gedung Sekolah tempat penelitian 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Di depan Papan Nama SD tempat penelitian 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Guru PAI 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Siswa Kelas VI 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Siswa Kelas VI 

SDN 1 Sedayu 
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Dokumentasi 

Penyerahan ijin penelitian 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi Tempat Penelitian dan  

Kegiatan Pembelajaran dengan Media ICT  

SD Negeri 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Bersama semua Guru  

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Gedung Sekolah tempat penelitian 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Di depan Papan Nama SD tempat penelitian 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Guru PAI 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Siswa Kelas VI 

SDN 3 Sedayu 
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Dokumentasi 

Wawancara dengan Siswa Kelas VI 

SDN 3 Sedayu 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

A. Identitas diri 

Nama : A. Susnanto 

Tempat/tgl : Grobogan, 26 Juni 1977 

NIP (jika PNS) : 19770626 201001 1 014 

Pangkat/Gol. : Penata / IIIc 

Jabatan : Guru Muda 

Alamat rumah : Jl. Purwodadi Kudus KM 26  

   Wandankemiri Klambu Grobogan 

Alamat kantor : Jl. Siswa No. 19 Sedayu Grobogan 

Nama Ayah : H. Zuhdi 

Nama Ibu : Hj. Sudarwati 

Nama Istri : Sri Hariyanti, S.Pd.SD 

Nama anak : Namira Anjany Alwiyanti,  

   Asyfa Zanjabila Syauqi Alwiyan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan formal 

a. SD/MI Tahun Lulus : SDN Wandankemiri Tahun 1990  

b. SMP/MTS Tahun Lulus : MTs Nurul Huda Demak Tahun 1993 

c. SMA/MA Tahun Lulus : MAN 2 Kudus Thuan 1996 

d. SI. Tahun Lulus : IAIN Kudus Tahun 2005 

e. S2. Tahun Lulus : UNWAHAS Semarang Tahun 

2. Pendidikan non-formal (jika ada) 

a. Ula Tahun Lulus : Madin Assalafiyah Tahun 1990  

b. Wustho Tahun Lulus : PP. Nailun Najah Lasem Tahun 1995 

 

C. Riwayat Pekerjaan 

  1. Guru Wiyata Bhakti MI Miftahul Khoiriyah Lambangan Undaan Kudus 

  2. Guru Wiyata Bhakti MTs Mawaqiul Ulum Medini Undaan Kudus 

  3. Guru PAI SDN 1 Grobogan 

  4. … .........................................................................................  

 

D. Prestasi/Penghargaan 

  1.  ..............................................................................................  

  2.  ..............................................................................................   

  3.  ..............................................................................................  

  4. … ..........................................................................................  

 

E. Pengalaman Organisasi 

  1. Ketua MGMP TIK MTS LP. Ma’arif SeKab. Kudus 

  2. Ketua KKG PAI Kecamatan Grobogan 

  3. Pengurus KKG PAI Kabupaten Grobogan 

  4. … ..........................................................................................  

 



 

 

195 

 

 

F. Karya Ilmiah 

  1. Buku 

    a. Pedoman Guru PAI tahun pelajaran 2019/2020 

    b. Pedoman Guru PAI tahun pelajaran 2020/2021 

   2. Artikel 

     a. Menikmati Proses Belajar di Tengah Pandemi 

     b.  .......................................................................................  

   3. Penelitian 

     a. ........................................................................................  

     b.  .......................................................................................  

 

 

 

 

Semarang,  

 

 

 

 

(A. SUSNANTO) 

 

 

 


