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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan dari seni dan budaya 

manusia yang dinamis, serta syarat akan perkembangan yang memang seharusnya 

terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti 

perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus dilakukan sebagai antisipasi 

kepentingan masa depan. 

Berbicara mengenai pendidikan, khususnya sistem pendidikan formal tidak 

terlepas dari pengembangan sistem-sistem yang mendukung. Dengan demikian 

guru sebagai tenaga pendidik memegang peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. Guru yang ideal harus memiliki kemampuan dasar mengelola kelas, 

menguasai materi yang akan diajarkan serta menggunakam metode dan srategi  

sesuai konsep yang diajarkan. Mengajar berarti menyampaikan berbagai informasi 

kepada siswa, mengenai fakta, konsep, prinsip dan teori sebagai materi 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik akan terus menerus untuk selalu 

mengembangkan strategi pembelajaran agar kesulitan dalam pembelajaran dapat 

dipecahkan. Oleh karena itu pemilihan metode, strategi dan pendekatan dalam 

mendesain model pembelajaran guna tercapainya iklim pembelajaran aktif yang 

bermakna merupakan tuntutan yang mesti dipenuhi bagi para guru. 

Selain itu, pendidik juga dituntut untuk selalu mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran guna 

mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi serta mempermudah 
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peserta didik dalam memahami poin–poin penting yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan peranannya, sebuah media harus 

mampu mempermudah, memfasilitasi, mengkongkritkan dan memotivasi pendidik 

sehingga peserta didik memperoleh kemudahan, terfasilitasi, dan memahami hal 

yang abstrak. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dewasa ini semakin 

pesat akan mendorong masyarakat untuk berusaha mengikuti laju perkembangan 

teknologi tersebut. Hal ini akan menuntut manusia untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, karena 

persaingan yang dihadapi akan semakin ketat. Oleh karena itu, Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang diperlukan adalah SDM yang berkualitas, memiliki 

kemampuan dan kreativitas diberbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan. 

Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran menjadi relevan karena 

media pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi pembelajaran yang akan dipelajari. Sesuai dengan 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang menuntut siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran, maka komputer dapat dijadikan salah satu media 

untuk membantu proses pembelajaran. Banyak cara dalam pembelajaran 

dikembangkan untuk melibatkan peran aktif siswa melalui stimulus media 

berbasis komputer. Salah satu aplikasi komputer yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran adalah adobe flash professional. Merupakan program 

animasi 2D (dua dimensi) berbasis vektor yang telah banyak digunakan oleh 
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animator untuk membuat animasi, salah satunya adalah untuk membuat presentasi 

multimedia.1 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti merupakan pendidikan yang 

secara mendasar menumbuhkembangkan akhlak peserta didik melalui pembiasaan 

dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah). Oleh karena itu, PAI 

dan Budi Pekerti sebagai suatu mata pelajaran diberikan pada jenjang SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, baik yang bersifat kokurikuler maupun 

ekstrakurikuler. 

Ruang lingkup PAI dan Budi Pekerti meliputi perwujudan, keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, hubungan dengan sesama manusia, hubungan 

dengan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.2 Sedangkan 

dalam Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 ruang lingkup PAI di SMA/SMK 

meliputi Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh/Sejarah Islam. 

Disebutkan dalam kurikulum 2013 bahwa mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

hal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan 

sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan secara khusus menjadi 

sebagai berikut; (1) menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, 

pembinaan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

                                                           
1 Heni Puspitosari, Membuat Presentasi Multimedia, (Yogyakarta : Skripta,2010), Hlm.5 
2 Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung :Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 131 
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menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah Swt; dan (2) mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama 

dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.3 

Pendidikan karakter menjadi sorotan utama bangsa kita saat ini. Pasalnya 

karena mulai memudarnya nilai-nilai karakter yang seharusnya menjadi ciri khas 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai karakter yang dimaksud diantaranya adalah nilai 

kabajikan, religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, toleransi, cinta 

damai, peduli lingkungan sosial, dan patriotisme.  

Keberhasilan suatu pembelajaran, dapat dilihat dari pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan serta tertanamnya nilai karakter bagi siswa. 

Menurut Wowo Sunaryo dalam taksonomi kognitif, siswa dikatakan paham, 

apabila sudah memenuhi beberapa indikator pemahaman antara lain : 

mengartikan, memberi contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, menduga, 

membandingkan, dan menjelaskan. 

Berdasarkan hasil observasi di SMK N 1 Jogonalan Klaten, sekolah tersebut 

memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan juga menunjang kegiatan 

pembelajaran antara lain ruang perpustakaan, laboratorium komputer, 

laboratorium jurusan, dan laboratorium fiber optic. Selain itu, SMK N 1 

                                                           
3 Silabus Sma Kurikulum 2013 Revisi 2016 Pai Dalam Https://Silabus.Org/Silabus-Sma-

Kurikulum-2013-Revisi-2016-Pai/ 
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Jogonalan Klaten juga memiliki fasilitas LCD proyektor yang terdapat di setiap 

ruang kelas. Saat peneliti melakukan observasi pembelajaran di kelas, dalam 

proses pembelajaran sebagian besar guru masih menggunakan metode 

konvensional seperti ceramah dan tanya jawab tanpa ada variasi metode atau 

model pembelajaran yang lain, hanya sedikit guru yang menggunakan media 

komputer dan belum ada yang menggunakan media berbasis adobe flash. 

Sehingga dengan keadaan yang demikian dapat mengakibatkan sebagian 

besar siswa mengalami kejenuhan, serta kurangnya minat dan motivasi siswa 

dalam memahami materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hal tersebut nantinya  

akan mempengaruhi hasil belajar siswa maupun penanaman nilai karakter yang 

berakibat pada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai.  

Selain itu, peneliti juga menemukan bentuk–bentuk penyimpangan yang 

dilakukan oleh siswa antara lain: mengganggu teman, berkata kasar kepada teman, 

kurang hormat kepada guru dan karyawan, kurang disiplin terhadap waktu dan 

kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. 

Hasil wawancara langsung dengan guru PAI dan Budi Pekerti di SMK N 1 

Jogonalan disebutkan bahwa perlu adanya usaha dalam rangka perbaikan kegiatan 

pendidikan yang dapat dilakukan oleh guru. Usaha yang dapat dilakukan 

diantaranya adalah usaha-usaha pembinaan yang perlu diperhatikan dan 

pengembangan media pembelajaran. 

 Pengembangan media berbasis adobe flash profesional diduga dapat 

memberikan pengaruh positif pada kegiatan belajar mengajar. Media ini akan 
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dikemas dalam bentuk CD (compact disk) yang berisi materi asmaul husna dan 

perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Materi tersebut akan dibuat dengan 

menggabungkan teks, gambar, tombol perintah (control button), maupun suara, 

sehingga diharapkan dapat menambah semangat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI dan Budi Pekerti. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan 

pemahaman dan dapat menanamkan nilai pendidikan karakter dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis 

Adobe Flash Professional Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di Kelas X SMK N 1 Jogonalan Klaten. Penelitian ini perlu 

dilakukan karena saat ini guru dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash 

Professional Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di 

Kelas X SMK N 1 Jogonalan Klaten, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional 

dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas X SMK N 1 Jogonalan 

Klaten? 
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2. Bagaimana pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis Adobe Flash 

Professional dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terhadap kondisi 

siswa di kelas X SMK N 1 Jogonalan Klaten? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

tujuan penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan penerapan media pembelajaran berbasis Adobe Flash 

Professional dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas X SMK N 

1 Jogonalan Klaten 

b. Mendeskripsikan pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis Adobe 

Flash Professional dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terhadap 

kondisi siswa di kelas X SMK N 1 Jogonalan Klaten 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya 

pengembangan media pembelajaran serta menambah pengetahuan 

mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis flash. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain : 
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1) Bagi Peneliti 

Sebagai mahasiswa pascasarjana, terlebih yang berkonsentrasi 

magister pendidikan Islam, yang outputnya akan menjadi seorang 

pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

yang dapat dimanfaatkan di lembaga pendidikan, dan juga di tengah-

tengah masyarakat pada umumnya. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan maupun 

alternatif media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3) Bagi Siswa 

Media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash Professional ini, 

diharapkan dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, 

sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan belajar-

mengajar khususnya dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap 

berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki 

keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu 

yang relevan terhadap penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
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1. Simin Ghavifekr, Wan Athirah Wan Rosdy (2015), Teaching and Learning 

with Technology: Effectiveness of ICT Integration in Schools. 4Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis persepsi guru tentang efektivitas integrasi TIK 

untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Sebuah kuesioner survei 

di distribusikan secara acak ke 101 guru dari 10 sekolah menengah negeri di 

Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

integrasi TIK memiliki keefektifan yang besar bagi guru dan siswa. Temuan 

menunjukkan bahwa persiapan guru yang dilengkapi dengan alat dan fasilitas 

TIK adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengajaran dan 

pembelajaran berbasis teknologi.  Selain itu, ditemukan bahwa program 

pelatihan pengembangan profesional untuk guru juga memainkan peran kunci 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 

2. Sophia Fithri Al-Munawwarah (2014), Teachers’ Perceptions On The Use Of 

Ict In Indonesian Efl Learning Context5. Penelitian ini bertujuan untuk 

menyelidiki persepsi guru terhadap implementasi TIK dalam proses belajar 

mengajar. Penelitian ini menggunakan deskriptif metode kualitatif, dan data 

dikumpulkan melalui kuesioner terbuka dan wawancara untuk mendapatkan 

data yang relevan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya dari 

studi yang dilakukan oleh Park & Son (2009); Barnawi (2009); dan lainnya. 

Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa ada tiga manfaat menggunakan 

                                                           
4 Simin Ghavifekr, Wan Athirah Wan Rosdy, Teaching and Learning with Technology: 

Effectiveness of ICT Integration in Schools, International Journal of Research in Education and 

Science, Summer 2015, Volume 1, Issue 2, ISSN: 2148-9955 
5 Sophia Fithri Al-Munawwarah, Teachers’ Perceptions On The Use Of Ict In Indonesian 

Efl Learning Context Indonesian EFL learning context. Journal of English Education, 2014, 3(1), 

70-80 
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TIK dalam proses belajar mengajar; yaitu, membantu para guru melakukan 

kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan, mempromosikan otonomi 

pelajar, dan memotivasi siswa untuk belajar. Penelitian ini juga 

mengungkapkan beberapa tantangan ditemui oleh para guru dalam 

menggunakan TIK di kelas dan strategi untuk mengatasi tantangan. Secara 

keseluruhan, persepsi para guru terhadap pemanfaatan TIK pengajarannya 

positif. Jadi, direkomendasikan untuk menggunakan TIK dalam pengajaran 

Bahasa Inggris dan proses pembelajaran. 

3. Octavia Widiastuti, Agus Soleh, Teguh Sulistyo (2018), The Roles Of Ict In 

Cultivating, The Character Of Elementary School Students6. Makalah ini 

bertujuan melaporkan kekuatan TIK dalam membina karakter siswa sekolah 

dasar. Penelitian ini pada dasarnya ada dua: Pertama, untuk mengetahuinya 

persepsi siswa sekolah dasar terhadap penggunaan TIK dalam bentuk video 

pendek di ruang kelas; kedua, untuk menyelidiki karakter positif siswa yang 

muncul selama implementasi TIK. Ada 45 siswa kelas lima dari sebuah 

sekolah dasar yang bergabung dengan proyek sekolah ini. Mereka 

diperlakukan menggunakan TIK di ruang kelas, dan didorong untuk 

mengekspresikan pendapat mereka terkait dengan penggunaan TIK di Internet 

kelas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru harus memfasilitasi 

siswa mereka dengan TIK untuk itu perlu untuk membangun karakter siswa 

yang positif, dan itu memotivasi mereka untuk lebih penasaran dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran 

                                                           
6 Octavia Widiastuti, Agus Soleh, Teguh Sulistyo, The Roles Of Ict In Cultivating, The 

Character Of Elementary School Students, Jurnal Sosial Humaniora (JSH). 2018, Volume 11, Ed. 

01 
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4. Johan Syahbrudin, 2018, Interactive Multimedia Based On Character as 

Efforts to Improve The Value Of Character  and The High Order Thinking 

Skills.7 Tantangan kurikulum 2013 dan pembelajaran abad XXI berkaitan erat 

dengan pendidikan karakter, teknologi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

atau high order thinking skills (HOTS).Pengembangan dan penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran berupa multimedia interaktif yang 

membelajarkan nilai-nilai karakter dan pemikiran tingkat tinggi peserta didik 

masih sangat perlu untuk dilakukan.Berdasarkan hasil pada setiap uji yang 

dilakukan, multimedia hasil pengembangan ini dinyatakan layak dan efektif 

digunakan sebagai sumber sekaligus media pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam 

multimedia ini sudah disajikan dengan baik.Program hasil pengembangan ini 

tidak sampai pada pengujian keefektifan peningkatan nilai karakter, akan 

tetapi dengan adanya program ini diharapkan dapat merangsang dan 

memotivasi peserta didik dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter sesuai jati 

diri bangsa Indonesia. 

5. Waris, 2016, Implementasi media pembelajaran berbasis information and 

communication technology pada mata pelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 

1 Purwokerto. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode triangulasi, dengan tujuan untuk 

mengetahui penggunaan atau implikasi dari media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi secara riil di SMP Muhammadiyah 1 

                                                           
7 Johan Syahbrudin, Interactive Multimedia Based On Character as Efforts to Improve 

The Value Of Character  and The High Order Thinking Skills, 2018, CESS (Journal of Computer 

Engineering System and Science) Vol. 3 No. 1 Januari   
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Purwokerto sebagai salah satu sekolah yang memiliki kelas khusus ICT yang 

memiliki jumlah siswa terbatas yaitu 18 anak  dengan fasilitas WLAN sebagai 

akses untuk mencari informasi materi pembelajaran yang berkecepatan tinggi 

dan terintegrasi pada mata pelajaran PAI yang didukung pula dengan program 

E-learning.  

Hasil dari penelitian ini untuk mengimplementasikan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan fasilitas yang 

memadai serta didukung oleh kurikulum/ program khusus agar guru dan siswa 

sama-sama memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi 

dan komunikasi secara efektif dan efisien. Guru juga harus mengetahui 

langkah-langkah penggunaan media tersebut serta mampu memilih aplikasi 

yang tepat ktika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.8 

6. Ardhi, Dwi Wicaksono, 2016, Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Web 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi 

Menggunakan Alat-Alat Ukur Kelas X Teknik Kendaraan Ringan (TKR) B di 

Smk Piri Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa setelah penerapan media pembelajaran berbasis WEB pada 

standar kompetensi menggunakan alat-alat ukur.  

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas dengan subyek 

penelitian siswa kelas X Progam Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) B 

di SMK Piri Sleman. Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis WEB. Guru menjelaskan 

                                                           
8 Waris, 2016, Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Information And 

Communication Technology   Pada Mata Pelajaran Pai  Di Smp Muhammadiyah 1 Purwokerto, 

dalam Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id 
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materi dengan bantuan media teks, gambar, dan video yang ada pada media 

tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus pada kompetensi dasar 

mengidentifikasi alat-alat ukur, menggunakan alat ukur mekanis, 

menggunakan alat ukur pneumatis, menggunakan alat ukur elektronis dan 

Perawatan alat ukur. Data penelitian ini meliputi hasil tes hasil belajar dan 

tanggapan siswa mengenai media pembelajaran yang digunakan. Teknik 

pengumpulan data hasil belajar siswa dilakukan melalui tes yang berupa soal 

tes obyektif. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 

persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran 

berbasis WEB dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada standar 

kompetensi menggunakan alat-alat ukur kelas X TKR B di SMK Piri Sleman. 

Nilai rata – rata hasil belajar siswa pada pra siklus hanya mencapai 5,9 dengan 

persentase ketuntasan klasikal 35,00%. Setelah diterapkan media 

pembelajaran berbasis WEB pada siklus I rata – rata hasil belajar mencapai 

6,9 pada persentase ketuntasan klasikal 68,18%, sedangkan pada siklus II rata-

rata hasil belajar meningkat menjadi 7,5 pada persentase ketuntasan klasikal 

78,26%.  

Tanggapan siswa mengenai media pembelajaran berbasis WEB adalah 

100% menyenangkan dan dapat membantu memahami materi pelajaran, akan 

tetapi 69% masih membutuhkan penjelasan dari guru.9 

                                                           
9 Ardhi, Dwi Wicaksono (2016) Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Menggunakan Alat-Alat Ukur Kelas 

X Teknik Kendaraan Ringan (Tkr) B Di Smk Piri Sleman. Dalam Https://Eprints.Uny.Ac.Id 
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7. Muhammad Wahyudi. 2016. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam Pembentukan Karakter Religius dan Sikap Kepedulian 

Sosial Siswa di SMK Negeri 1 Kota Batu. akan merusak masa depan mereka. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan karakter 

religius dan kepedulian sosial di SMK Negeri 1 Kota Batu, (2) untuk 

mendeskripsikan implementasi pembelajaran PAI dalam pembentukan 

karakter religius dan kepedulian sosial di SMK Negeri 1 Kota Batu. (3) untuk 

mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi 

pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter religius dan kepedulian sosial 

di SMK Negeri 1 Kota Batu. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara 

mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) dokumentasi. Proses analisa data 

dilakukan mulai dari pengumpulan data, editing (pemilahan), dan pengecekan 

keabsahan data. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan 

metode triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Karakter religius siswa di 

SMK Negeri 1 Kota Batu: Para siswa-siswi mempunyai keimanan kuat, 

ketaqwaan kepada Allah SWT, Memiliki Akidah yang kuat, berpegang teguh 

pada syariat Islam, Para siswa-siswi mempunyai akhlak yang mulia dan 

memiliki karakter yang baik. Sedangkan untuk kepedulian sosialnya: 

pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kepedulian, kerjasama, toleransi. 

(2) Implementasi pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter religius dan 
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kepedulian sosial di SMK Negeri 1 Kota Batu, perencanaan berupa silabus, 

sosialisasi, RPP, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dalam membentuk karakter religius dan kepedulian sosial di SMK Negeri 1 

Kota Batu melalui 2 cara yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler, evaluasi 

dengan penilaian autentik, penilaian acuan kriteria, pelaporan hasil 

pembelajaran. (3) Faktor pendukung implementasi pembelajaran PAI dalam 

membentuk karakter religius dan kepedulian sosial  diantaranya: mushola, 

perpustakaan Islami, pengeras suara, budaya bersalaman dengan guru sebelum 

masuk sekolah, dorongan yang kuat dari dewan guru, tersedianya Qur’an, 

adanya alat peraga dan LCD di setiap kelas, adanya evaluasi ditempat. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: pergaulan siswa diluar sekolah, 

latar belakang siswa yang berbeda-beda, faktor lingkungan yang kurang 

mendukung, faktor pergaulan teman.10 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa secara umum penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan terdapat pada jenis penelitian, jenis media pembelajaran 

yang digunakan, materi yang diberikan, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. 

Media pembelajaran pada penelitian ini dibuat menggunakan software adobe flash 

professional, sedangkan materi yang disajikan adalah asmaul husna dan 

perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas untuk mendeskripsikan implementasi media serta 

capaian / pengaruhnya dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan waktu dan lokasi 

                                                           
10 Muhammad Wahyudi. 2016. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Pai) Dalam Pembentukan Karakter Religius Dan Sikap Kepedulian Sosial Siswa Di Smk Negeri 1 

Kota Batu , Dalam  Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id 
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penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten tahun pelajaran 

2019/2020. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan sebuah batasan-batasan teori yang digunakan 

dalam penelitian, yang berisikan uraian-uraian terkait dengan tori-teori yang akan 

diperuntukkan sebagai instrumen dalam menganalisis masalah yang nantinya akan 

diahadapi peneliti. Pembahasan kerangka teori merupakan hal yang sangat penting 

karena pembahasan ini menjadi acuan dasar dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan serta pengaruh 

media pembelajaran berbasis adobe flash professional dalam proses pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis adalah 

implementasi media pembelajaran berbasis adobe flash professional. Adapun 

kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori yang pertama adalah teori tentang implementasi, penulis mengambil 

teori dari Nurdin Usman, Hanifah, Guntur Setiawan, dan Muhammad Joko 

Susila. 

2. Teori yang kedua adalah teori tentang media pembelajaran berbasis adobe 

flash professional, penulis mengambil teori dari Luther, Gerlach & Ely, 

Gagne, Azhar Arsyad, Levie Lentz, Madcoms. 

3. Teori yang ketiga adalah teori tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi 

pekerti, penulis mengambil teori dari Hasbullah, Langeveld, Taljah, Daradjat, 

Hadikusuma, Zainuddin, Doni Koesoema, Muchlas Samani, Sri narwati, 
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Gunawan, Abdul Majid, Dian Andayani, Buku guru Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendiknas RI 

No 22 Tahun 2006. 

4. Teori yang keempat adalah teori tentang pemahaman, penulis mengambil teori 

dari Nana Sudjana, Sudaryono, Winkel dan Mukhtar , Benjamin S. Bloom, 

Anas Sudijono, Daryanto. 

5. Teori yang kelima adalah teori tentang tahapan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), penulis mengambil teori dari Kurt Lewin, yaitu terdiri dari 

empat tahapan penting, meliputi: planning (perencanaan), Action (tindakan), 

Observation (pengamatan) dan Reflection (refleksi). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan 

bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan 

perlakuan penelitian terhadap ilmu atau teori. Secara umum paradigma 

penelitian diklarifikasikan kedalam dua kelompok yaitu penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif. Masing- masing paradigma atau pendekatan ini 

mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan atau 

paradigma yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tergantung 

beberapa hal, diantaranya: pertama, jika ingin melakukan suatu penelitian 

lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan 

cara studi kasus, Maka pendekatan yang sebaiknya digunakan adalah 
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paradigma kualitatif. Kedua, jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang 

penerapannya luas dengan obyek peneitian yang banyak, maka pardigma 

kuantitatif yang lebih tepat, dan jika penelitian ingin mejawab pertanyaan  

mendalam dan detail khusus untuk satu objek penelitian saja, maka 

pendekatan naturalis lebih baik digunakan. 

Setelah melihat berbagai macam pendekatan tersebut, penulis 

menggunakan paradigma penelitian mix yaitu gabungan penelitian kualitatif 

dan kuantitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini ditujukan untuk 

mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok 

dan untuk mengetahui pengaruh terhadap kondisi siswa setelah diterapkan 

media pembelajaran tersebut. 11 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Mix method 

yaitu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan 

bentuk kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell penelitian mix method 

akan berguna bila metode kuantitatif atau metode kualitatif tidak cukup akurat 

digunakan sendiri-sendiri dalam permasalahan penelitian, atau dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat 

memperoleh pemahaman yang paling baik (bila dibandingkan dengan satu 

metode). 

                                                           
11 Nana Syaodih Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Upi Dan 

Remaja Rosdakarya, 2005),  Hlm. 60. 
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Model penelitian mix yang digunakan adalah concurrent embedded yaitu 

kombinasi campuran dengan penguatan metode pertama, yaitu pada penelitian 

tindakan kelas atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan 

kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan (action research) 

dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah 

sosial.  Penelitian tindakan diawali dengan kajian terhadap suatu masalah 

secara sistematis. Hasil kajian tersebut dijadikan dasar untuk menyusun suatu 

rencana kerja (tindakan) sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. 

Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan 

observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai 

masukkan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan 

tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan 

perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya.  

Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran, 

penelitian tindakan berkembang menjadi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau Classroom Action Reserach (CAR). PTK adalah penelitian tindakan yang 

dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan 

dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. 

PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam 

kelas. 

Menurut Suharsimi, PTK merupakan gabungan definisi dari tiga kata 

yaitu “penelitian, tindakan, dan kelas”.  Penelitian dapat diartikan sebagai 

kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan cara dan metodologi 
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tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 

memecahkan suatu masalah. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK 

berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan kelas yaitu sekelompok 

siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru 

yang sama pula. 

Tahapan dalam penelitian tindakan kelas, secara umum dibedakan dalam 2 

tahap yaitu :  

a. Tahap Pendahuluan (pra tindakan)  

Kegiatan pra tindakan dilakukan sebagai langkah awal  untuk mengetahui 

dan mencari informasi tentang permasalahan/ inovasi yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kegiatan yang dilakukan 

dalam pra tindakan adalah menetapkan subjek penelitian dan membentuk 

kelompok belajar yang heterogen dari segi kemampuan akademik dan 

jenis kelamin. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan, berdasarkan temuan pada tahap pra tindakan, 

kemudian disusunlah rencana tindakan perbaikan atas masalah-masalah 

yang dijumpai dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini peneliti dan 

kolabulator menetapkan dan menyusun rancangan perbaikan pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis adobe flash 

professional.  

Adapun tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Tahapan Peneltian 

Secara sederhana tahap-tahap dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri 

dari empat tahapan penting, meliputi ; (1) planning (perencanaan), (2) Action 

(tindakan), (3) Observation (pengamatan) dan (4) Reflection (refleksi).12 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data 

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah 

dalam kegiatan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data-data yang dapat menggambarkan keberhasilan dan 

                                                           
12 Arikunto, Suharsimi. Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara,2006),hlm.20 
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ketidakberhasilan penelitian.13 Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah sebagi berikut :  

1) Skor hasil angket (kuesioner) yang diisi oleh siswa  

2) Pernyataan verbal siswa dan guru yang diperoleh dari hasil wawancara 

sehubungan dengan proses pembelajaran dan pemahaman terhadap 

materi.  

3) Hasil observasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

4) Catatan lapangan dari rangkaian kegiatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran selama penelitian. 

b. Sumber data 

Sumber data adalah segala informasi, baik berupa benda nyata, 

abstrak ataupun bentuk paristiwa atau gejala.14 Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan hasil angket selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi 

data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

1) Sumber Data Primer 

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, 

wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara 

informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang 

                                                           
13 Rosman Hartini Sam’s, Model Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Teras, 2010), 

hal.18 
14 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Petunjuk rakis untuk Penelitian Pemula), 

(Yogyakarta: UGM Press, 2008) hlm. 20 
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langsung memberikan data kepada pengumpul data.15 Adapun dalam 

penelitian ini sumber data primer adalah warga sekolah yang meliputi; 

guru dan siswa kelas X (sepuluh). 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, 

koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti 

pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen.16 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

silabus, RPP, nilai ulangan harian, nilai raport. 

4. Objek dan Subjek Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, 

skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini, objek yang akan 

diteliti adalah media pembelajaran berbasis adobe flash professional. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau masyarakat yang akan digali 

informasinya untuk keperluan data penelitian. Penulis mengambil subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK N 1 Jogonalan. Siswa 

kelas X sejumlah 11 kelas yang terdiri dari berbagai macam konsentrasi 

                                                           
15 Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi 

 (Mixed Methods). (Bandung.Penerbit Alfabeta,2015), hlm.187 
16 Ibid., 
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jurusan (akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi dan tatakelola 

perkantoran,bisnis daring dan pemasaran, teknik komputer dan jaringan, 

dan multimedia) setiap kelas terdiri rata- rata 36 siswa. 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik random sampling, karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut.17 Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas X konsentrasi jurusan teknik komputer dan jaringan dan multimedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen kualitatif untuk mendeskripsikan penerapan media 

pembelajaran berbasis adobe flash professional dan instrumen kuantitatif 

untuk mengetahui pengaruh/ capaian terhadap proses pembelajaran. 

Selengkapnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Observasi 

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, baik 

dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif.18 Observasi juga 

biasanya disebut dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi pada penelitian ini digunakan 

                                                           
17 Ibid., Hlm 81-82 
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2012), hlm. 220 
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untuk memperoleh data tentang bagaimana proses pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis adobe flash professional. 

b. Wawancara 

Wawancara/interview adalah salah satu teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung maupun tidak 

langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara 

langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai tanpa 

melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung artinya 

pewawancara menanyakan sesuatu kepada orang yang diwawancarai 

melalui perantara orang lain atau media.19 

Wawancara pada penelitian ini diajukan kepada guru pendidikan 

agama Islam mengenai media pembelajaran yang digunakan, bagaimana 

proses pelaksanaan pembelajaran dan diajukan kepada siswa untuk 

mewadahi masukan media pembelajaran apa yang harus digunakan pada 

era masa kini. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Sukmadinata yaitu: suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-

dokumen yang dihimpun kemudian dipilih yang sesuai dengan tujuan dan 

fokus masalah.20 

                                                           
19 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

hlm.157-158. 
20 (Sukmadinata, 2012:) 
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Metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan letak geografis, sejarah berdiri, 

visi misi, struktur organisasi, gambaran umum guru, karyawan dan siswa, 

serta sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten. 

d. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian 

ini metode angket digunakan untuk mengetahui pengaruh/ capaian dari 

penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis adobe 

flash professional, responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

kelas, (1) kelas perlakuan yaitu kelas yang menggunakan media dan (2) 

kelas kontrol yaitu kelas yang tidak menggunakan media 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya. Dari berbagai uraian tersebut memberikan gambaran tentang 

betapa pentingnya kedudukan analisis data kualitatif, aktivitas analisis data 
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tersebut sudah mulai terlaksana sejak pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti secara intensive.21 

Penelitian ini menggunakan analisis data model Milles dan Huberman 

bahwa ada tiga tahap yang dailakukan dalam analisis data yaitu: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.22 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

menghilangkan sesuatu yang tidak perlu.23 Data-data yang diperoleh dari 

SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten dipilih sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanyan penarikan kesimpulan 

serta memberikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga 

bertujuan untuk menemukan suatu makna dari data yang telah diperoleh, 

kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks 

menjadi bentuk sederhana secara selektif. Penyajian data akan 

                                                           
21 Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2007), hlm.280-281 
22 Djam’an Satori & Aan Komariyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta,2012), hlm. 218. 
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfbeta, 2008), hlm. 338. 
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.24 

Data-data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Jogonalan Klaten akan 

disajikan secara deskriptif, yaitu mendeskripsikan bagaimana proses 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Adobe 

Flash Professional dan mendeskripsikan pengaruh/ capaian dari 

penggunaan media pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional. 

Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan media pembelajaran 

berbasis adobe flash professional terhadap kondisi siswa maka data yang 

diperlukan adalah data angket. Data hasil angket kemudian dianalisis 

dengan analisis deskriptif menggunakan persentase. Menurut Sugiyono 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul dari obyek yang telah diteliti sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum/ generalisasi. 

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif, 

hipotesis atau teori.  

 

                                                           
24 Ibid., hlm. 341 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sebuah tesis akan lebih sistematis jika disusun dengan sistematika yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, maka dalam tesis ini 

dijelaskan bagaimana sistematika penulisan tesis sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II Landasan teori ini berisikan tentang kajian-kajian penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dijadikan referensi dalam 

penelitian ini, selanjutnya landasan teori memuat tentang implementasi media 

pembelajaran berbasis adobe flash professional pada mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti. 

BAB III berisi tentang gambaran umum SMK N 1 Jogonalan Klaten. 

Pembahasan dalam bab ini meliputi identitas sekolah, letak geografis, visi, 

misi dan tujuan sekolah, keadan guru, keadan peserta didik di sekolah, serta 

struktur organisasi disekolah, sarana dan prasarana sekolah dan hasil temuan 

lapangan yang ditulis sesuai dengan rumusan masalah. 

BAB IV berisi analisis data tentang implementasi media dan pengaruh 

penerapan media terhadap pemahaman serta karakter siswa. 

BAB V Penutup, yaitu memuat kesimpulan, saran-saran yang bermanfaat 

dan rekomendasi penelitian. 


