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ABSTRAK 

Muhammad Hayat Ridhoni. 180101010022, Penggunaan Media Video dan 

Film dalam Pembelajaran SKI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanah 

Laut. Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi Dr. H. Suhrawardi, 

M.Ag, Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan Mahmudah, 

M.Pd.I, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 
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Penggunaan media video dan film dalam pembelajaran dapat mendorong 

daya tarik belajar siswa dan mempercepat pemahaman mereka terhadap bahan 

ajar. Namun penggunaan media ini banyak tergantung pada kemampuan guru 

pengasuh mata pelajaran, ketersediaan sarana dan peralatan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui praktik penggunaan media video dan film dalam 

pembelajaran SKI di MAN Tanah Laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media tersebut. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek 

dan objek penelitian terdiri dari 3 orang guru mata pelajaran SKI di MAN Tanah 

Laut serta sejumlah siswa. Sebagai infoman adalah kepala sekolah, guru-guru dan 

pegawai tata usaha. Data lapangan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan 

video dan film sebagai media dalam pembelajaran SKI di MAN Tanah Laut sudah 

dilakukan oleh guru, namun relatif jarang dan belum optimal, sebab guru masih 

lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan media 

konvensional saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan video dan film 

sebagai media dalam pembelajaran SKI di MAN Tanah Laut, terdiri dari: Faktor 

guru, dari segi latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar cukup 

menunjang namun keaktifan menggunakan video dan film sebagai media 

pembelajaran SKI masih kurang; Faktor siswa yaitu perhatian, kesenangan dan 

keaktifannya dalam belajar SKI dengan media video dan film cukup menunjang; 

faktor sarana berupa alat-alat dan teknis yang berkaitan dengan operasionalisasi 

media video dan film masih kurang menunjang; faktor lingkungan berupa daya 

dukung sarana dan peralatan di rumah dan perhatian orangtua masih kurang.  

 

 

 

 

 

 

 


