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ABSTRAK 

Aufa Elmarom. 1132020028.  2017 . Penggunaan Media Pembelajaran Audio 

Visual  Berbasis Film  dalam Pembelajaran PAI Materi Akhlak Khulafaurrasidin. 

(Penelitian  Mengenai Pengaruh Penayangan Film Umar bin Khattab episode 25 

terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa di Kelas VII SMP AL-Hidayah 

Cibungbulang Kab Bogor) 

 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Al-Hidayah  Cibungbulang Kab 

Bogor, guru masih   menggunakan  media papan tulis dalam pembelajaran. Sehingga 

siswa cepat merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran serta  akhirnya berdampak 

kepada hasil belajar yang rendah. Padahal seorang guru dituntut mampu 

memanfaatkan media dengan  baik dan benar.  Peneliti mencoba menggunakan 

media audio visual berbasis film dalam pembelajaran, guna melihat sejauh mana 

peningkatan hasil belajar khususnya ranak kognitif siswa di SMP Al-Hidayah 

Cibungbulang Kab Bogor. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi (1) penggunaan media 

audio visual berbasis film dalam pembelajaran PAI  di SMP Al-Hidayah 

Cibungbulang Kab Bogor. (2) hasil belajar  ranah  kognitif  pada mata pelajaran PAI 

Kelas VII SMP Al-Hidayah Cibungbulang Kab Bogor. (3) pengaruh penggunaan 

media pembelajaran audio visual  berbasis film terhadap hasil belajar ranah kognitif  

siswa pada mata pelajaran PAI Kelas VII SMP Al-Hidayah Cibungbulang Kab 

Bogor. 

Penelitian berlandaskan pada asumsi bahwa hasil belajar  ranah kognitif 

siswa dipengaruhi penggunaan media audio visual berbasis film. Media audio visual 

berbasis film mendorong siswa turut aktif dalam proses belajar dan merangsang 

bertambahnya jumlah indera yang dipakai anak, sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar. Film memberikan pesan pembelajaran yang lebih jelas dan tidak mudah 

dilupakan, karena antara melihat dan mendengar dijadikan satu. 

Metode yang digunakan adalah metode quasi experiment. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknis tes dan observasi. Analisis data 

menggunakan pendekatan statistik. Subjek dalam penelitian sebanyak 35 siswa dari 

Kelas VII A sebagai kelas eksperimen,  sementara sebanyak 35 siswa kelas VII B 

sebagai kelas control.  

Hasil penelitian  ini menunjukan bahwa: (1) Penggunaan media audio visual 

berbasis film dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Hidayah Cibungbulang Kab 

Bogor, terlaksana dengan sangat baik. (2) Hasil belajar ranah kognitif siswa pada 

mata pelajaran PAI Kelas VII SMP Al-Hidayah Cibungbulang Kab Bogor, diperoleh 

rata-rata nilai 72,1 dengan kualifikasi 65≤  X ˂80 yang artinya jatuh pada kategori 

Sedang. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran 

audio visual  berbasis film  dalam pembelajaran PAI materi akhlak khulafaurrasidin 

terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa 

 

 


