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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
KOMPUTER MATA PELAJARAN IPS SMP 

 
Oleh: Ahmad Saifudin 

 
Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran IPS SMP yang 
layak digunakan ditinjau dari aspek pembelajaran, aspek isi, aspek 
tampilan, dan aspek pemrograman. Penelitian ini merupakan 
penelitian dan pengembangan (research and development). Subjek 
uji coba produk adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Jember. 
Instrumen pengumpulan data berupa lembar validasi untuk ahli 
materi dan ahli media serta lembar kuesioner untuk uji coba satu-
satu, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1) 
pengembangan media pembelajaran berbasis komputer pada mata 
pelajaran IPS SMP dilakukan melalui lima tahapan, yaitu analisis 
kebutuhan, desain pembelajaran, produksi/pengembangan media, 
evaluasi, dan produk akhir, (2) ditinjau dari aspek pembelajaran, 
kualitas media yang dikembangkan dinilai sangat baik dengan rata-
rata skor 4,55, (3) ditinjau dari aspek isi, kualitas media yang 
dikembangkan dinilai sangat baik dengan rata-rata skor 4,63, (4) 
ditinjau dari aspek tampilan, kualitas media yang dikembangkan 
dinilai sangat baik dengan rata-rata skor 4,57, dan (5) ditinjau dari 
pada aspek pemrograman, kualitas media yang dikembangkan 
dinilai sangat baik dengan rata-rata skor 4,65. Hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas media pembelajaran berbasis 
komputer pada mata pelajaran IPS SMP yang dikembangkan 
termasuk kategori sangat baik, dengan rata-rata skor 4,60 dari 
keempat aspek dari rentang skor 1-5. 

 
Kata kunci: Pengembangan, Media IPS. 

 
Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 (PP, 2005) dikatakan bahwa 
proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) menyediakan pengalaman belajar untuk memahami 
konsep sosial yang meliputi: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; 
(2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan 
budaya; dan (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan 
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(Permendiknas, 2006). Oleh karena itu mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial dirancang untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 
kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 
bermasyarakat yang dinamis. 

Melalui penggunaan media diharapkan motivasi belajar akan 
meningkat yang diikuti peningkatan prestasi belajar. Sebagaimana 
hasil penelitian James Kulik (Heinich, 1996: 232) menyimpulkan 
bahwa pembelajaran berbasis komputer membantu meningkatkan 
rata-rata prestasi siswa 10%-18% dibandingkan dengan 
pembelajaran konvensional. Thomson (Walker & Hess, 1984: 121) 
mengatakan bahwa penggunaan komputer dalam pembelajaran 
dapat memberi manfaat, yakni dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Siswa menikmati kerja komputer dan ingin menghabiskan 
waktu karena komputer memberikan tantangan (yaitu pekerjaan 
yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah) disamping itu 
komputer dapat menampilkan perpaduan antara teks, gambar, 
animasi, gerak dan suara secara bersamaan atau saling bergantian. 

Komputer sebagai salah satu produk teknologi dinilai tepat 
digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Guru sebagai perancang 
pembelajaran dapat memilih komputer sebagai media pembelajaran 
yang dikenal dengan Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK) atau 
Computer Based Instruction (CBI), dan Pengajaran Berbantuan 
Komputer atau Computer-Assisted Instruction (CAI) seperti: drill and 
practice, simulasi, tutorial dan permainan bisa diperoleh lewat 
komputer (Anderson, 1994: 195). Peran media pembelajaran 
menurut Rowntree (Latuheru, 1988: 22) adalah: (1) membangkitkan 
motivasi belajar siswa, (2) mengulang apa yang telah dipelajari 
siswa, (3) merangsang siswa untuk belajar penuh semangat, (4) 
mengaktifkan respon siswa, dan (5) segera diperoleh umpan balik 
dari siswa.  

Salah satu alternatif untuk mengurangi pola pembelajaran 
teacher centered adalah guru tidak hanya mengandalkan buku 
pegangan mengajar, tetapi harus dilengkapi dengan media 
pembelajaran. Dengan menggunakan produk media pembelajaran 
berbasis komputer siswa akan terbantu dalam belajar mandiri 
sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, artinya dapat 
memberikan penghargaan dan perhatian terhadap perbedaan 
kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. 
a. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 
cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 
politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan 
atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 
pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu 
sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 
budaya). Menurut Numan Somantri (2001: 73) ilmu sosial adalah 
ilmu yang berkenaan dengan kehidupan sosial atau kehidupan 
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masyarakat yang banyak dikaji dan dipelajari di tingkat perguruan 
tinggi, karena ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis 
dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang 
sudah direncanakan. Sedangkan Craib (Zaini Hasan dan Salladin, 
1996: 10) ilmu sosial adalah pengetahuan yang terorganisir 
mengenai manusia dan masyarakat sekelilingnya. Pendapat lain 
dikemukakan National Council for the Social Studies (NCSS), (1992) 
sebagai berikut “social studies is the integrated study of the social 
sciences and humanities to promote civic competence. Within the 
school program, social studies provides coordinated, systematic study 
drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, 
economics, geography, history, law, philosophy, political science, 
psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content 
from the humanities, mathematics, and natural sciences”. 

Tujuan studi sosial adalah membantu anak belajar mengenai 
dunia sosial di mana mereka hidup, realitas sosial, dan untuk 
mengembangkan pengetahuan, sikap dan kemauan yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan pencerahan kehidupan manusia. 
Hal tersebut señalan dengan pendapat Jarolimek (1986: 4) 
mengatakan bahwa “The major mission of social studies education is 
to help children learn about the social world in which they live and 
how it got that way, to learn to cope with social realities, and to 
develop the knowledge, attitudes, and skill needed to help shape an 
enlightened humanity”.   

Berdasarkan beberapa definisi studi sosial atau IPS tersebut 
tampak bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan himpunan 
pengetahuan tentang kehidupan sosial dari bahan realita 
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana bahan ajar dari 
ilmu-ilmu sosial harus disederhanakan, diseleksi, diadaptasi, 
dimodifikasi, untuk tujuan institusional pendidikan sebagai dasar 
pertimbangan untuk kecerdasan, kematangan jiwa peserta didik. 
b. Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran (instructional design) merupakan 
perwujudan yang lebih konkrit dari teknologi pembelajaran, 
menyusun desain pembelajaran merupakan bagian integral dari 
tugas seorang guru. Broderick’s (Kanuka, 2006: 3) memberikan 
definisi “Instructional design is the art and science of creating an 
instructional environment and materials that will bring the learner 
from the state of not being able to accomplish certain tasks to the 
state of being able to accomplish those tasks. Instructional design is 
based on theoretical and practical research in the areas of cognition, 
educational psychology, and problem solving”. 

Menurut Mukminan (2006: 19) setidaknya terdapat lima 
asumsi dasar yang mendasari perlunya desain pembelajaran, yaitu: 
(1) diarahkan untuk membantu proses belajar secara individual, (2) 
desain pembelajaran mempunyai fase-fase jangka pendek dan 
jangka panjang, (3) dapat mempengaruhi perkembangan individu 
secara maksimal, (4) didasarkan pada pengetahuan tentang cara 
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belajar manusia, dan (5) dilakukan dengan menerapkan pendekatan 
sistem (system approach).  

Untuk mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi 
program pembelajaran diperlukan model yang sesuai. Menurut Dick 
dan Carey (2005: 6) bahwa desain pembelajaran dapat dibuat 
dengan menggunakan tahap-tahap: (1) identify instructional goals, 
(2) conduct instructional analysis, (3) analyze learners and contexts, 
(4) write performance objectives, (5) develop assessment instruments, 
(6) develop instructional strategy, (7) develop and select instructional 
materials, (8) designing and conduct formative evaluation of 
instruction, (9) revise instruction, and (10) design and conduct 
summative evaluation”. Secara visual dapat dilihat pada Gambar 1 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mukminan (2006: 28) memberikan kriteria yang dapat 

dijadikan pedoman dalam memilih model desain pembelajaran, 
yakni sederhana, lengkap, mungkin diterapkan, luas, dan teruji. 
c. Media Pembelajaran 

Media dalam pembelajaran hadir untuk membantu proses 
transfer pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih efektif dan 
menyenangkan. Kata media berasal dari bahasa latin dan 
merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah 
berarti perantara atau pengantar. Dari beberapa pendapat seperti 
yang dikemukakan Azhar Arsyad, (2006: 4), Gerlach dan Ely (Wina 
Sanjaya, 2006: 161) (Arief S Sadiman dkk, 2006: 6) dapat 
disimpulkan bahwa apabila media tersebut membawa pesan-pesan 
atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 
maksud-maksud pengajaran disebut media pembelajaran. 

Banyak media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, 
mulai dari murah hingga yang tergolong mahal, media yang mudah 

Gambar 1 
Langkah-Langkah Desain Pembelajaran Model Dick dan Carey (2005: 1). 
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didapatkan sampai media yang rumit dan kompleks, bahkan media 
yang dapat dibuat sendiri (konvensional) maupun media yang 
modern yang harganya mahal. Azhar Arsyad (2006: 29) bahwa 
media pembelajaran dikelompokkan menjadi media hasil teknologi 
cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil teknologi 
berbasis komputer dikenal sebagai computer-assisted insruction 
(CAI) dan computer-assisted learing (CAL), dan  media hasil 
gabungan teknologi cetak dan komputer. Nana Sujana dan Ahmad 
Rivai (2005: 4-5) berpendapat bahwa dalam memilih media 
sebaiknya memperhatikan kriteria: ketepatan dengan tujuan 
pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan 
memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, 
tersedia waktu untuk menggunakannya, dan sesuai dengan taraf 
berpikir siswa. 
d. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sering 
dikenal dengan Computer-Based Instructional (CBI). Criswell (1989: 
1) mendefinisikan computer based instruction (CBI) merupakan 
penggunaan komputer untuk menyajikan materi pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara 
aktif dan merespon aktivitas siswa. Pendapat lain dikemukakan 
oleh Anderson (1994: 197) dan Kemp & Dayton (1985: 40) “computer 
based instruction refers to any application of computer technology to 
the instructional process. It includes using a computer to present 
information, to tutor a learner, to provide practice for developing a 
skill, to simulate a process which is being studied, and manipulate to 
solve problem”. 

Teori-teori belajar telah berusaha menjelaskan bagaimana 
peristiwa belajar terjadi dan prinsip-prinsip dari teori-teori belajar 
digunakan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. 
Prinsip-prinsip dari teori belajar tersebut diatas dapat digunakan 
untuk merancang media pembelajaran, sebagaimana dinyatakan 
oleh Hannafin & Peck (1988: 46-49) yaitu contiguity (hubungan), 
repetition (pengulangan), umpan balik dan penguatan, prompting 
(mendorong) dan fading (melemahkan), orientasi dan mengingat. 
keterampilan intelektual, individualisasi, waktu belajar akademik, 
dan pertimbangan afektif. Menurut Heinich. (1996: 238-241) ada 
enam bentuk media pembelajaran berbasis komputer, yaitu: “drill 
and practice, tutorial, games,  simulations, discovery, dan  problem  
solving”. Sedangkan menurut Hannafin & Peck (1998: 139-154 ) 
model tutorial, drill and practice, simulasi, games, dan hybrid.  

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. 
Menurut Seels & Richey (1994: 35) “development is the process of 
translating the design specification into physical form”. Produksi 
media pembelajaran merupakan sebuah kegiatan penelitian dan 
pengembangan. Menurut Borg & Gall (2003: 569) “educational 
research and development (R&D) is an industry based development 
model in which the findings of research are used to design new 
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products and procedures which then are systematically field-tested, 
evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectives, 
quality, or similar standard”. Sedangkan Gay (1981: 10) menyatakan 
“The major purpose of R & D efforts is not to formulate or test theory 
but to develop effective products for use in school. Products produced 
by R & D efforts include: teacher training materials, learning 
materials, sets of behavioral objectives, media material, and 
management system”. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa penelitian dan 
pengembangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran 
merupakan model penelitian yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dan 
pembelajaran bukan untuk menguji teori, serta untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif 
dan dapat digunakan secara luas.  
2. Metode Penelitian 
A. Model Pengembangan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan atau 
research and development (R&D), yaitu proses yang digunakan 
untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang 
digunakan dalam pendidikan (Borg & Gall, 2003: 569). Model desain 
pembelajaran yang digunakan mengacu pada model desain 
pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick & Carey (2005: 6-8). 
Sedangkan untuk mengembangkan media pembelajaran, digunakan 
model pengembangan dari Luther (Ariesto Hadi Sutopo, 2003: 32-
48). 
B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan media yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: (1) analisis kebutuhan, melalui: (a) studi pustaka, dan (b) 
studi lapangan; (2) desain pembelajaran, dengan langkah-langkah: 
(a) mengidentifikasi standar kompetensi, (b) mengidentifikasi 
karakteristik awal siswa, (c) menganalisis dan menetapkan 
kompetensi dasar, (d) merumuskan indikator keberhasilan, (e) 
mengembangkan butir tes acuan patokan, (f) mengembangkan dan 
memilih materi pembelajaran, dan (g) menyusun strategi 
pembelajaran; (3) produksi/pengembangan media, dengan langkah-
langkah: (a) membuat flowchart view, (b) mengumpulkan bahan 
pendukung seperti clip art image, animasi, foto, audio, dan lain-lain; 
(c) membuat story board, (d) memasukkan materi ke dalam 
komputer berdasarkan story board dan flowchart view, dan (e) tes 
secara modular untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang 
diinginkan; (4) evaluasi, melalui langkah-langkah: (a) memvalidasi 
produk pada ahli materi dan media, dianalisis, dan revisi; (b) 
melakukan uji coba satu satu (one to one), dianalisis, dan revisi; (c) 
melakukan uji coba kelompok kecil (small group evaluation), 
dianalisis, dan revisi; (d) melakukan uji coba lapangan (field 
evaluation), dianalisis, dan revisi; (5) produk akhir, yakni 
dikemasnya dalam kepingan compack disk (CD) media pembelajaran 
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berbasis komputer pada mata pelajaran IPS SMP materi kegiatan 
ekonomi. 
C. Uji Coba Produk 
1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan dengan cara: (a) validasi ahli, yakni 
produk sebelum diujicobakan, terlebih dahulu divalidasi oleh ahli 
materi dan media. (b) uji coba satu satu (one to one) bertujuan 
untuk memperoleh bukti empirik tentang kelayakan produk awal 
secara terbatas; (c) uji coba kelompok kecil (small group evaluation), 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan 
untuk memperbaiki produk dalam revisi berikutnya; dan (d) uji 
coba lapangan (field evaluation), yakni untuk menentukan apakah 
produk yang dihasilkan layak untuk digunakan.  
2. Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2007/2008, dengan rincian: (a) 3 
siswa untuk uji coba satu satu, (b) 12 siswa untuk uji coba 
kelompok kecil, dan (c) 30 siswa untuk uji coba lapangan. 

Sedangkan validator produk pada aspek pembelajaran dan isi, 
dipilih seorang ahli bidang studi ekonomi dari dosen program studi 
Pendidikan Ekonomi, FISE-UNY. Validator pada aspek tampilan dan 
pemrograman, dipilih seorang ahli multimedia dari dosen Teknologi 
Pembelajaran, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh meliputi: (a) skor penilaian kualitas 
produk dari aspek pembelajaran dan isi atau materi oleh ahli 
materi, (b) skor penilaian kualitas produk dari aspek tampilan dan 
pemrograman oleh ahli media, dan (c) skor tanggapan siswa tentang 
kualitas produk dari aspek pembelajaran, isi atau materi, tampilan, 
dan pemrograman. 
4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi dan  
kuesioner. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kejadian-
kejadian penting dan respon siswa dalam proses uji coba produk, 
sedangkan kuesioner digunakan untuk mengukur kualitas produk 
yang dikembangkan dari aspek pembelajaran, isi, tampilan, dan 
pemrograman. 

Untuk mendapatkan kelayakan instrumen yang digunakan, 
langkah-langkah yang ditempuh adalah: (a) menyusun kisi-kisi 
instrumen, (b) mengkonsultasikan kisi-kisi instrumen kepada dosen 
pembimbing, (c) menyusun instrumen berdasarkan kisi-kisi, dan (d) 
mengkonsultasikan instrumen kepada expert, ahli materi, dan ahli 
media untuk mendapatkan instrumen yang sudah mendapatkan 
expert judgment.  

 
5. Teknik Analisis Data 

Data yang berupa komentar, saran revisi dan hasil 
pengamatan selama proses uji coba dianalisis secara deskriptif 



 
 
 
 

 
 

 
 
JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 2 September 2001 

70 

 

kualitatif dan disimpulkan sebagai masukan untuk merevisi produk 
yang dikembangkan. Sedang data yang berupa skor tanggapan ahli 
maupun siswa yang diperoleh melalui kuesioner, dianalisis secara 
deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase dan kategorisasi. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk memberikan kriteria 
kualitas terhadap produk yang dikembangkan adalah: 

a. Data berupa skor tanggapan siswa yang diperoleh melalui kuesioner 
dalam bentuk kategorikal, kemudian dirubah menjadi data interval. 
Dalam kuesioner disediakan lima pilihan untuk memberikan 
tanggapan tentang kualitas produk media pembelajaran yang 
dikembangkan, yaitu: sangat baik (5), baik (4), cukup (3), kurang (2), 
dan sangat kurang (1).  

b. Skor yang diperoleh, kemudian dikonversikan menjadi data 
kualitatif skala lima, dengan acuan rumus dari Sukarjo (2005: 53-
54) seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 
Konversi Data Kuantitatif  ke Data Kualitatif dengan Skala Lima 

N
ilai 

Interval Skor Kriteria 

A Xi  +  1,8 SBi    <    X   
Sangat 

Baik 

B Xi  +  0,6 SBi   <    X   ≤  Xi +  1,8 

SBi    
Baik 

C Xi   -  0,6 SBi   <    X   ≤  Xi +  0,6 

SBi    
Cukup 

D Xi   -  1,8 SBi   <    X   ≤  Xi  -  0,6 

SBi    
Kurang 
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E                             X   ≤   Xi  - 1,8 

SBi      

Sangat 
Kurang 

  
 Keterangan: 

Xi  =     Rerata skor ideal           =   ½  (skor maksimal + 

skor minimal) 
SBi  =     Simpangan baku ideal   =   1/6 (skor maksimal - 

skor minimal) 
      X   =     Skor Aktual 
 

3. Hasil-hasil Pembahasan 
Tabel 2 

Hasil Uji Coba Lapangan pada Aspek Pembelajaran. 

N
o 

Indikator 
 

Rata-Rata 
Krit

eria 

1 Kejelasan indikator keberhasilan  
4,

57 
San

gat Baik 

2 Kemudahan memahami materi 
4,

53 
San

gat Baik 

3 Keruntutan penyajian materi 
4,

43 
San

gat Baik 

4 Kejelasan petunjuk belajar 
4,

57 
San

gat Baik 
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5 Pemberian motivasi 
4,

37 
San

gat Baik 

6 Pemberian contoh  
4,

57 
San

gat Baik 

7 
Pemberian latihan untuk pemahaman 

konsep 
4,

63 
San

gat Baik 

8 
Pemberian kesempatan kepada 

siswa untuk berlatih sendiri 
4,

60 
San

gat Baik 

9 
Pemberian penguatan untuk jawaban 

yang benar 
4,

30 
San

gat Baik 

1
0 

Pemberian balikan untuk jawaban 
yang salah 

4,
23 

San
gat Baik 

1
1 

Penyediaan rangkuman materi 
pembelajaran 

4,
80 

San
gat Baik 

1
2 

Kejelasan petunjuk mengerjakan tes 
4,

70 
San

gat Baik 
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1
3 

Kualitas tesnya 
4,

63 
San

gat Baik 

1
4 

Kualitas penilaiannya 
4,

63 
San

gat Baik 

1
5 

Kesimbangan materi dengan soal tes 
4,

67 
San

gat Baik 

Rata-Rata 4,55 

Kualitas Aspek Pembelajaran Sangat Baik 

 
Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui rata-rata skor 

tanggapan siswa terhadap kualitas media yang dikembangkan 
diperoleh skor rata-rata sebesar 4,55. Angka ini menurut tabel 
konversi data kuantitatif ke data kualitatif skala 5 (Tabel 1) 
tergolong pada kriteria “sangat baik”. Secara visual, hasil tanggapan 
siswa dalam uji coba lapangan pada aspek pembelajaran tampak 
pada Tabel 3 dan Gambar 2 berikut. 

Tabel 3 
Hasil Tanggapan Siswa  

dalam Uji Coba Lapangan pada Aspek Pembelajaran. 

Kriteria 
Frek

uensi 
% 

Sangat Baik 266 59,1
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1 

Baik 165 
36,6

7 

Cukup 19 4,22 

Kurang 0   0 

Sangat 
Kurang 

0   0 

Jumlah 450 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Diagram Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Pembelajaran. 
 

Tabel 4 
Hasil Uji Coba Lapangan pada Aspek Isi. 
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N
o 

Indikator 
Ra

ta-Rata 
Krit

eria 

1 Kejelasan uraian materi 
4,

53 
San

gat Baik 

2 
Kesesuaian materi dengan situasi 

siswa 
4,

53 
San

gat Baik 

3 
Kebermanfaatan materi dalam 

kehidupan 
4,

83 
San

gat Baik 

4 Aktualisasi materi 
4,

37 
San

gat Baik 

5 Keluasan materi 
4,

73 
San

gat Baik 

6 Kedalaman materi 
4,

60 
San

gat Baik 

7 
Ketepatan contoh-contoh untuk 

memperjelas isi 
4,

63 
San

gat Baik 
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8 
Kecukupan contoh-contoh yang 

diberikan 
4,

53 
San

gat Baik 

9 
Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas isi 
4,

63 
San

gat Baik 

1
0 

Kesesuaian animasi untuk 
memperjelas isi 

4,
63 

San
gat Baik 

1
1 

Kejelasan bahasa yang digunakan 
4,

87 
San

gat Baik 

Rata-Rata 4,63 

Kriteria Kualitas Aspek Isi Sangat Baik 

 
Berdasarkan data Tabel 4, diketahui rata-rata skor tanggapan 

siswa terhadap kualitas media yang dikembangkan diperoleh skor 
rata-rata sebesar 4,63. Angka ini menurut tabel konversi data 
kuantitatif ke data kualitatif skala 5 (Tabel 1) tergolong pada kriteria 
“sangat baik”. Secara visual, tanggapan siswa dalam uji coba 
lapangan pada aspek isi tampak pada Tabel 5 dan Gambar 3 
berikut. 

 
 

Tabel 5 
Hasil Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Isi. 



 

 

 
 

 
 

Ahmad Saifudin, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Komputer Mata Pelajaran IPS SMP 

77 

 

Kriteri
a 

Frek
uensi 

% 

Sanga
t Baik 

217 65,76 

Baik 103 31,21 

Cukup 10 3,03 

Kuran
g 

0   0 

Sanga
t Kurang 

0   0 

Jumla
h 

330 100 
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Gambar 3 
Diagram Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Isi. 
 
 

Tabel 6 
Hasil Uji Coba Lapangan pada Aspek Tampilan. 

N
o 

Indikator 
R

ata-Rata 
Kri

teria 

1 Pemilihan jenis huruf 
4,

53 
San

gat Baik 

2 Pemilihan ukuran huruf 
4,

63 
San

gat Baik 

3 
Penggunaan jarak (baris, alinea, dan 

karakter) 
4,

43 
San

gat Baik 

4 Keterbacaan teks 
4,

50 
San

gat Baik 

5 Tampilan gambar 
4,

83 
San

gat Baik 

6 Pengaturan animasi 4, San
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70 gat Baik 

7 Pilihan latar musik 
4,

37 
San

gat Baik 

8 Kerapian tampilan slide 
4,

33 
San

gat Baik 

9 
Keserasian warna background 

dengan teks 
4,

70 
San

gat Baik 

1
0 

Konsistensi penyajian 
4,

67 
San

gat Baik 

Rata-Rata 4,57 

Kriteria Kualitas Aspek Tampilan Sangat Baik 

 
Berdasarkan data pada Tabel 6, diketahui rata-rata skor 

tanggapan siswa terhadap kualitas media yang dikembangkan 
diperoleh skor rata-rata sebesar  4,57. Angka ini menurut tabel 
konversi data kuantitatif ke data kualitatif skala 5 (Tabel 1) 
tergolong pada kriteria “sangat baik”. Secara visual, hasil tanggapan 
siswa dalam uji coba lapangan pada aspek tampilan tampak pada 
Tabel 7 dan Gambar 4 berikut. 

Tabel 7 
Hasil Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Tampilan. 



 
 
 
 

 
 

 
 
JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 2 September 2001 

80 

 

Kriteri
a 

Frek
uensi 

% 

Sanga
t Baik 

174 58 

Baik 122 40,67 

Cukup 4 1,33 

Kuran
g 

0   0 

Sanga
t Kurang 

0   0 

Jumla
h 

300 100 
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Gambar 4 
Diagram Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Tampilan. 
 

Tabel 8 
Data Hasil Uji Coba Lapangan pada Aspek Pemrograman. 

N
o 

Indikator 
R

ata-Rata 
Kri

teria 

1 
Tingkat interaktivitas siswa dengan 

media 
4,

60 
San

gat Baik 

2 Kemudahan memilih menu sajian 
4,

77 
San

gat Baik 

3 Kebebasan memilih menu sajian 
4,

83 
San

gat Baik 

4 Kemudahan dalam penggunaan 
4,

57 
San

gat Baik 

5 Kemudahan navigasi 
4,

67 
San

gat Baik 

6 Ketepatan penggunaan tombol 
4,

70 
San

gat Baik 
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7 Konsistensi penempatan tombol 
4,

70 
San

gat Baik 

8 
Kejelasan petunjuk penggunaan 

media 
4,

50 
San

gat Baik 

9 Efisiensi teks 
4,

57 
San

gat Baik 

1
0 

Efisiensi gambar 
4,

57 
San

gat Baik 

Rata-Rata 4,65 

Kriteria Kualitas Aspek Pemrograman Sangat Baik 

Berdasarkan data pada Tabel 8, diketahui rata-rata skor 
tanggapan siswa terhadap kualitas media yang dikembangkan 
diperoleh skor rata-rata sebesar 4,65. Angka ini menurut tabel 
konversi data kuantitatif ke data kualitatif skala 5 (Tabel 1) 
tergolong pada kriteria “sangat baik”. Secara visual, hasil tanggapan 
siswa dalam uji coba lapangan pada aspek pemrograman tampak 
pada Tabel 9 dan Gambar 5 berikut. 

Tabel 9 
Hasil Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Pemrograman. 

Kriteri
a 

Frek
uensi 

% 
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Sanga
t Baik 

199 66,33 

Baik 96 32 

Cukup 5 1,67 

Kuran
g 

0   0 

Sanga
t Kurang 

0   0 

Jumla
h 

300 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 
Diagram Tanggapan Siswa dalam Uji Coba Lapangan pada 

Aspek Pemrograman. 
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Kajian Produk Akhir 

Media pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran 
IPS SMP materi kegiatan ekonomi telah selesai dikembangkan, 
divalidasi, dan diuji coba. Langkah-langkah pengembangan media 
ini melalui lima tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain 
pembelajaran, produksi/pengembangan media, evaluasi, dan 
produk akhir. 

Berdasarkan hasil tanggapan siswa terhadap kualitas produk 
yang dikembangkan dalam uji coba lapangan dari keempat aspek 
(pembelajaran, isi, tampilan, dan pemrograman) tergolong pada 
kriteria “sangat baik”dengan rata-rata skor 4,60. Dengan demikian, 
maka media pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran 
IPS SMP materi kegiatan ekonomi dinilai layak. Sedangkan 
komentar ahli materi, ahli media, dan siswa baik dalam uji coba 
satu-satu, kelompok kecil, maupun uji coba lapangan dapat 
disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan 
media yang dikembangkan dapat memudahkan siswa dalam 
memahami materi pelajaran, menarik, memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar, dan dari pengamatan selama pelaksanaan uji 
coba menunjukkan bahwa siswa sangat antusias dalam 
menggunakan media yang diberikan.  

 
4. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer pada mata 
pelajaran IPS SMP materi kegiatan ekonomi ini dilakukan melalui 
lima tahapan, yaitu: analisis kebutuhan, desain pembelajaran, 
produksi/pengembangan media, evaluasi, dan produk akhir.  

2. Ditinjau dari aspek pembelajaran, kualitas media pembelajaran 
berbasis komputer pada mata pelajaran IPS SMP materi kegiatan 
ekonomi yang dikembangkan dinilai sangat baik oleh siswa dengan 
rata-rata skor 4,55 dari skor maksimal 5. 

3. Ditinjau dari aspek isi, kualitas media pembelajaran berbasis 
komputer pada mata pelajaran IPS SMP materi kegiatan ekonomi 
yang dikembangkan dinilai sangat baik oleh siswa dengan rata-rata 
skor 4,63 dari skor maksimal 5. 

4. Ditinjau dari aspek tampilan, kualitas media pembelajaran berbasis 
komputer pada mata pelajaran IPS SMP materi kegiatan ekonomi 
yang dikembangkan dinilai sangat baik oleh siswa dengan rata-rata 
skor 4,57 dari skor maksimal 5. 

5. Ditinjau dari aspek pemrograman, kualitas media pembelajaran 
berbasis komputer pada mata pelajaran IPS SMP materi kegiatan 
ekonomi yang dikembangkan dinilai sangat baik oleh siswa dengan 
rata-rata skor 4,65 dari skor maksimal 5, sehingga produk yang 
dikembangkan layak untuk diimplementasikan dalam 
pembelajaran. 



 

 

 
 

 
 

Ahmad Saifudin, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Komputer Mata Pelajaran IPS SMP 

85 

 

 
5. Daftar Pustaka 

Anderson, Ronald H. (1994). Pemilihan dan pengembangan media untuk 
pembelajaran. (Diterjemahkan oleh Yusuf Hadi Miarso, dkk.). 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

 
Arief S. Sadiman, R. Raharjo, dan Anung Haryono. (2006). Media 

pendidikan: pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya. 
Jakarta: Pustekkom Diknas dan PT. Raja Grafindo Perkasa. 

 
Ariesto Hadi Sutopo. (2003). Multimedia interaktif dengan flash. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Azhar Arsyad. (2006). Media pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 
 
Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). Educational research: an introduction 

(7th Ed.). New York: Logman, Inc.  
 
Criswell, E. L. (1989). The design of computer-based instruction. New York: 

Macmillan Publishing Company. 
 
Dick, W., Carey, L., Carey, J.O. (2005). The systematic design of 

instruction (6th Ed.). Boston: Scott, Pearson A.B. 
 
Gay, L. R. (1981). Educational research: competencies for analysis and 

application (2nd Ed.). Ohio: Merrill Publishing Co. 
 
Hannafin, M. J. & Peck, K. L. (1988). The design, development, and 

evaluation of instructional software. USA: Macmillan Publishing 
Company. 

 
Heinich., R. et al. (1996). Instructional media and technologies for learning 

(5th Ed.). Englewood cliffs, NJ: A Simon & Schuster Company. 
 
Jarolimek, J. (1986). Social studies in elementary education. New York: 

Macmillan. 
 
Latuheru, J. D. (1988). Media pembelajaran dalam proses belajar-

mengajar masa kini. Jakarta: PPLPTK, Depdikbud. 
 
Kanuka, Heather. (September 2006). Instructional design and elearning: a 

discussion of pedagogical content knowledge as a missing construct.  
Diambil pada tanggal 14 Juli 2008, dari 
http://www.usq.edu.au/electpub/e 
jist/docs/vol9_no2/papers/full_papers/kanuka.htm. 

 
Kemp, J.E. & Dayton, D.K. (1985). Planning and producing instructional 

http://www.usq.edu.au/electpub/e%20jist/docs/vol9_no2/papers/full_papers/kanuka.htm
http://www.usq.edu.au/electpub/e%20jist/docs/vol9_no2/papers/full_papers/kanuka.htm


 
 
 
 

 
 

 
 
JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 2 September 2001 

86 

 

media. New York: Harper & Row Publishers Cambridge. 
 
Mukminan, (2006). Desain pembelajaran. Yogyakarta: Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Nana Sudjana & Ahmad Rivai. (2005). Media pengajaran. Jakarta: Sinar 

Baru Algensindo. 
 
National Council for the Social Studies (NCSS). (1992). What is social 

studies. Diambil pada tanggal 1 oktober 2007 
http://www.socialstudies.org/ standards/introduction/ 

 
Numan Somantri. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Peraturan Pemerintah. (2005) Peraturan pemerintah, nomor 19, tahun 
2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 
Permendiknas. (2006). Peraturan menteri pendidikan nasional republik 

Indonesia nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 
Sukardjo. (2005). Evaluasi pembelajaran. Diktat Mata Kuliah: Program 

Studi Teknologi Pembelajaran. PPs. Universitas Negeri Yogyakarta. 
Tidak Diterbitkan. 

 
Walker, D. F. & Hess, R. D. (1984). Instructional software. California: 

Wadsworth Publishing Company. 
 
Wina Sanjaya. (2006). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses 

pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media. 
 
Zaini Hasan dan Salladin. (1996). Pengantar ilmu sosial. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialstudies.org/%20standards/introduction/


 

 

 
 

 
 

Ahmad Saifudin, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Komputer Mata Pelajaran IPS SMP 

87 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pendidikan Islam di Indonesia 

(Suatu Kajian Upaya Pemberdayaan) 
 

Oleh. Ach. Saikhu1  
 
 

Abstrak   
Pendidikan Islam selama ini masih diacuh-abaikan. Selama ini 

pula, meski sudah dipandang sebagai sub pendidikan nasional, 
pendidikan Islam masih dipandang sebelah mata karena sarat 
dengan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan 
ketertinggalan. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat dengan 
cermat hal tersebut. Cara yang terbaik untuk masalah ini adalah 
dengan memberdayakan pendidikan Islam sehingga bisa sejajar 
dengan pendidikan pada umumnya. Dengan demikian, harapan 
yang demikian besar terhadap pendidikan Islam untuk meraih 
kebahagiaan dunia dan akhirat-akan tercapai.       

 
Key Word: Pendidikan Islam, Sejarah, Pemberdayaan  
 

1. Pendahuluan 
Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya 

mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat 
manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk 
memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa 
pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda 
dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan 
manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan 
maupun proses-proses pemberdayaannya. Secara ekstrim bahkan 
dapat dikatakan, bahwa maju mundumya ateu baik buruknya 
peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh 
bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa 
tersebut. 

Dalam konteks tersebut, maka kemajuan peradaban yang 
dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari 
peran-peran pendidikannya. Diraihnya kemajuan ilmu dan 
teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini, 

                                                      
1
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telah mempercepat akses produk suatu pendidikan, sekalipun 
diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu di 
bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk 
lembaga pendidikan. 

Proyeksi keberadaan dan kenyataan pendidikan, khususnya 
pendidikan Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari 
penyelenggaraannya pada masa lampau juga. Pendidikan (Islam) 
pada periode awal (masa Nabi SAW) misalnya, tampak bahwa usaha 
pewarisan nilai-nilai diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan 
manusia agar terbebas dari belenggu aqidah sesat yang dianut oleh 
sekolompok masyarakat elite Qureisy yang banyak dimaksudkan 
sebagai sarana pertahanan mental imtuk mencapai status quo, yang 
melestarikan kekuasaan dan menindas orang-orang dari kelompok 
lain yang dipandang rendah derajatnya atau menentang kemauan 
kekuasaan mereka. Gagasan-gagasan baru yang kemudian dibawa 
dalam proses pendidikan Nabi, yaitu dengan mengintemalisasi nilai-
nilai keimanan baik secara individual maupum kolektif, bermaksud 
menghapus segala kepercayaan jahiliyah yang telah ada pada saat 
itu. Dalam batas yang sangat meyakinkan, pendidikan Nabi dinilai 
sangat berhasil dan dengan pengorbanan yang besar, jahiliyahisme 
masa itu secara berangsur-angsur dapat dibersihkan dari jiwa 
mereka, dan kemudian menjadikan tauhid sebagai landasan moral 
dalam kehidupan manusia. 

Prases pendidikan yang dilakukan Nabi, yang aksentuasinya 
sangat tertuju pada penanaman nilai aqidah (ketauhidan) 
keberhasilan yang dicapainya memang sangat ditunjang oleh 
metode yang digunakannya. Pada proses pendidikan awal itu, Nabi 
lebih banyak memakai metode pendekatan personal-individual. 
Dalam meraih perluasan dan kemajuaannya, baru kemudian 
diarahkan pada metode pendekatan keluarga, yang pada gilirannya 
meluas ke arah pendekatan masyarakat (kolektif). 

Pengembangan pendidikan Islam yang telah ada itu, yang 
pada awalnya lebih tertuju pada pemberdayaan aqidah, diupayakan 
Nabi dengan menempatkan pendidikan sebagai aspek yang sangat 
penting, yang tercermin dalam usaha Nabi dengan menggalakkan 
umat melalui wahyu agar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan 
setinggi-tinggmya. Masjid-masjid, pada periode awal itu, bahkan 
menjadi pusat pengembangan ilmu dan pendidikan, sekalipun 
masih mengkultuskan pada menghafal al-Qur'an, belajar hadits, 
dan sirah Nabi. Disiplin-disiplin lain seperti filsafat, ilmu kimia, 
matematika, dan astrologi kemudian juga berkembang, namun 
tidak dimasukkan dalam kurikulum formal. Semua disiplin ini 
diajarkan atas dasar kesadaran orang tua untuk mencarikan guru 
demi kemajuan anaknya.2 

                                                      
2
 Aziz Talbani dalam Ahmad Syafii Maarif, 1996, Keutuhan dan 
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Pada era abad ke-20 ini, pendekatan pendidikan Islam 
berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang 
diinginkan, memerlukan model yang konsisten yang dapat 
mendukung nilai-nilai moral-spritual dan intelektual yang 
melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. 
Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan 
dan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh 
lingkungan kultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita 
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia disegala 
aspek kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi, kondisi pendidikan 
Islam pada era abad ke-20, mendapat sorotan yang tajam yang 
kurang menggembirakan dan dinilai menyandang "keterbelakangan" 
dan julukan- julukan yang lain, yang semuanya bermuara pada 
kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan Islam dilihat 
justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep, sistem, dan 
kurikulum, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan 
peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu 
menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Kenyataannya yang ada ini, memasukkan pendidikan Islam 
dalam klasifikasi yang belum dapat dikatakan telah berjalan dan 
memberikan hasil secara memuaskan. Hal ini mempunyai 
pengertian belum mampu menjawab arus perkembangan zaman 
yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang 
serba multi interes dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan 
hidup yang amat beragam, serta perkembangan teknologi yang 
amat pesat.3 

Melihat kenyataan ini, maka tak ayal lagi bahwa pendidikan 
Islam perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut 
pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha 
menata kembali keadaannya, terutama di Indonesia. Keharusan ini, 
tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya di dalam usaha 
pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga 
perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi 
pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman. 

Usaha penataan kembali akan memperoleh keuntungan 
majemuk, karena: Pertama, pendidikan Islam subsistem pendidikan 
nasional di Indonesia, akan dapat memperoleh dukungan dan 
pengalaman positif. Kedua, pendidikan Islam dapat memberikan 
sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di 
Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya. 
Ketiga, sistem pendidikan Islam yang dapat dirumuskan akan 
memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan 

                                                                                                                            
Pendidikan Muhammadiyah di Pondok Gede, Jakarta. 1996), hal.2 
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 Hifni Muchtar, Fakta dan Cita-Clta Sistem Pendidikan Islam di 

Indonesia, (UNUSIA No. 12 Th. XIII, UII, Yogyakarta, 1992), hal 52 
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kemasyarakatan.4 

2. Pendidikan Islam dan Masalahnya 
Pendidikan Islam yang bermakna usaha untuk mentransfer 

nilai-nilai budaya Islam kepada generasi mudaya, masih 
dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. 
Pendidikan Islam bahkan diamati dan disimpulkan terkukung 
dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, 
ketidakberdayaan, perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula 
yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam 
dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Bahkan, pendidikan 
yang apabila diberi embel-embel Islam, juga dianggap berkonotasi 
kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara 
berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang 
telah menunjukkan kemajuan.5 

Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem 
pendidikan Islam, yang akhimya dipandang selalu berada pada 
posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di 
Indonesia, walaupun dalam undang-undang sistem pendidikan 
nasional menyebutkan pendidikan Islam mesupakan sub-sistem 
pendidikan nasional. Tetapi predikat keterbelakangan dan 
kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam 
sering "dinobat" hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak 
mampu atau miskin. Dalam hal ini, maka pendidikan Islam di 
Indonesia dewasa ini memberi kesan yang tidak menggembirakan. 
Meskipun, kata Muchtar Bukhori, tidak dapat dipandang sebagai 
evidensi yang kongklusif dalam penglihatannya ialah kenyataan, 
bahwa setiap kali ada murid-murid dari suatu lembaga pendidikan 
Islam yang turut serta dalam lembaga cerdas tangkas atau lomba 
cepat-tepat di TVRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai 
terenda. Evidensi kedua ialah bahwa partisipasi siswa-siswi dari 
dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba 
Karya Ilmiah Remaja menurut kesan saya sangat rendah, dan 
sepanjang pengetahuan saya belum pernah ada juara lomba ini 
yang berasal dari lembaga pendidikan Islam.6 Hal ini, merupakan 
suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleb lembaga pendidikan 
Islam di Indonesia. 

Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan 

                                                      
4 Suryata, Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan llmu 

dan Teknologi, (UNISA No. 12 Th. XIII, UII, Yogyakarta, 1992), hal. 23 
5
 Soeroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan 

Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 

Problem dan Prospeknya, Volume I, (Fak. Tarbiyah IAIN Suka, 

Yogyakarta.1991), hal.77 
6
 Soeroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasionall dan 

Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam,  

Problem dan Prospeknya, Volume I, (Fak. Tarbiyah IAIN Suka, 

Yogyakarta l991), hal.77 
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Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi 
sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan Islam 
tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam 
membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan, memang 
terasa janggal, bahwa dalam suatu komunitas masyarakat Muslim, 
pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk 
bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apalagi perhatian 
pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil 
porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar 
tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sowlistis religius7 
Maka, dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimanakah kemampuan 
pengelola pendidikan Islam mengatasi menyelesaikan problem-
problem yang demikian? 

Realitas pendidikan Islam pada umumnya memang diakui 
mengalami kemunduran dan keterbelakangan, walaupun akhir-
akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuannya. Ini 
terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan 
beberapa model pendidikan yang ditawarkan. Tetapi tantangan yang 
dihadapi tetap sangat kompleks, sehingga menuntut inovasi 
pendidikan Islam itu sendiri dan ini tentu merupakan pekerjaan 
yang besar dan sulit A. Mukti Ali, memproyeksikan bahwa 
kelemahan-kelemahan pendidikan Islam dewasa ini disebabkan 
oleh faktor-faktor seperti, kelemahan dalam penguasaan sistem dan 
metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi, dan 
ketajaman interpretasi (insight), dan kelemahan dalam hal 
kelembagaan [organisasi], ilmu dan teknologi. Maka dari itu, 
pendidikan Islam didesak untuk melakukan inovasi tidak hanya 
yang bersangkutan dengan kurikulum dan perangkat manajemen, 
tetapi juga strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik 
itu, bahkan sampai menuntut perombakan model-model sampai 
dengan institusi-mstitusinya sehingga lebih efektif dan efisien, 
dalam arti paedagogis, sosiologis dan cultural dalam menunjukkan 
perannya.8 

 
3. Penataan Pendidikan Islam di Indonesia 

Krisis pendidikan di Indonesia, oleh H.A. Tilaar9 secara 
umum, diidentifikasi dalam empat krisis pokok, yaitu menyangkut 
masalah kualitas, relevansi, elitisme dan manajemen. Berbagai 
indikator kuantitatif dikemukakan berkenaan dengan keempat 
masalah di atas antara lain analisis komparatif yang 

                                                      
7
 Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta 

[Suatu Pengantar], (Tiara Wacana, Yogyakarta,1991), hal.11 
8
  HM. Arifin Kapita Selekta Pendidikan, (Bina Aksara, Jakarta, 1991), 

hal 3 
9
 H.A.R. Tilaar, 1991, Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi 

Pembangunan Masyarkat Industri Modern Berdasarkan Pancasila, 

Makalah Utama Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V, 
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membandingkan situasi pendidikan antara negara di kawasan Asia. 
Memang disadari bahwa keempat masalah tersebut merupakan 
masalah besar, mendasar, dan multidimensional, sehingga sulit 
dicari ujung pangkal pemecahannya. 

Krisis ini terjadi pada pendidikan secara umum, termasuk 
pendidikan Islam yang dinilai Justru lebih besar problematikanya. 
Karena itu, menurut  A.Syafii Maarif, bahwa situasi pendidikan 
Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak tidak banyak berbeda 
dengan perhitungan kasar di atas. Sistem pesantren yang 
berkembang di nusantara dengan segala kelebihannya, juga tidak 
disiapkan untuk membangun peradaban.10 Melihat kondisi yang 
dihadapi, maka penataan model pendidikan Islam di Indonesia 
adalah suatu yang tidak terelakkan. Strategi pengembangan 
pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang 
paling mendesak, berposisi sentral yang akan manjadi modal dasar 
untuk usaha pengembangan selanjutnya. Seperti kita ketahui 
bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah, dan 
madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah 
lainnya tetap dipertahankan keberadaannya. 

Untuk penataan kembali pendidikan Islam, tampaknya perlu 
kita menoleh sejarah perkembangan pendidikan Islam pada abad 
ke-9 di mana dunia lslam mulai mengenal sistem madrasah yang 
ternyata telah menimbulkan perubahan radikal dalam sistem 
pendidikan Islam. Sistem madrasah yang diorganisasikan secara 
formal, secara berangsur-angsur mengalahkan pusat-pusat 
pendidikan yang lebih liberal. Inti kurikulum madrasah terpusat 
pada Al-Qur’an, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Bentuk-bentuk 
pengetahuan yang tidak diperoleh di madrasah, seperti filsafat, 
kimia, astronomi, dan matematika dipelajari secara individual dan 
dalam lingkungan yang terbatas. Bahkan disiplin-disiplin ini 
ditempatkan di bawah payung disiplin lain seperti ilmu perobatan.11 
Keberadaan lembaga pendidikan Islam yang disebutkan diatas 
cukup fariatif sekalipun mungkin peran dan fungsinya masih 
dipertanyakan, dalam konfigurasi pendidikan nasional. Untuk itu 
fungsi pendidikan Islam dari lembaga atau tempat pendidikan 
tersebut, perlu dirumuskan secara lebih spesifik, efektif, dan 
bermutu tinggi, agar dapat menjawab tantangan yang dihadapi. 

Kalau kita telaah literatur dalam pendidikan Islam, maka 
diketahui bahwa fungsi dan tujuan pendidikan Islam diletakkan 

                                                      
10 Ahmad Syafii Maarif, 1996, Keutuhan dan Kebersamaan dalam 

Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wawasan Pendidikan 
Muhammadiyah, (Makalah pada Rakernas Pendidikan Muhamadiyah 

di Pondok Gede, Jakarta, 1996), hal.5 
11

 George Makdisi Ahmad Syafii Marif, 1996, Keutamaan dan 
Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wawasan 
Pendidikan Muhammadiyah, (Makalah pada Rakernas Pendidikan 
Muhammadiyah di Pondok Gede, Jakarta, 1996), hal.3 
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jauh lebih berat tanggungjawabnya bila dibandingkan dengan 
fungsi pendidikan pada umumnya. Sebab, fungsi dan tujuan 
pendidikan Islam harus memberdayakan atau berusaha menolong 
manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Oleh 
karenanya, maka konsep dasarnya bertujuan untuk melahirkan 
manusia-manusia yang bermutu yang akan mengelola dan 
memanfaatkan bumi ini dengan ilmu pengetahuan untuk 
kebahagiannya, yang dilandasi pada konsep spritual untuk 
mencapai kebahagian akhiratnya. 

Sebagaimana dikatakan para ahli, bahwa pendidikan Islam 
berupaya untuk mengembangkan semua aspek dalam kehidupan 
manusia yang meliputi spritual, intelektual, imajinasi, keilmiahan; 
baik individu maupun kelompok, dan memberi dorongan bagi 
dinamika aspek-aspek di atas menuju kebaikan dan pencapaian 
kesempumaan hidup baik dalam hubungannya dengan al-Khaliq, 
sesama manusia, maupun dengan alam.12 Akan tetapi pada dataran 
operasional, rumusan-rumusan ideal yang dikemukakan di atas 
belum terjawab, sedangkan lembaga pendidikan Islam cukup 
variatif dalam berusaha melendingkan konsep-konsep tersebut, 
namun belum berdaya dan posisi pendidikan Islam sendiri masih 
terlihat begitu lemah. 

Melihat kenyataan ini, maka inovasi atau penataan fungsi 
pendidikan Islam, terutama pada sistem pendidikan persekolahan, 
harus diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan 
berkelanjutan, sehingga nanti usahanya dapat menjamah pada 
perluasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam luar 
sekolah. Di samping inovasi pada sisi kelembagaan, faktor tenaga 
pendidikan juga harus ditingkatkan aspek etos kerja dan 
profesionalismenya, perbaikan materi [kurikulum] yang pendekatan 
metodologi masih berorientasi pada sistem tradisional, dan 
perbaikan manajemen pendidikan itu sendiri. Untuk itu, maka 
usaha untuk melakukan inovasi tidak hanya sekedar tambal sulam, 
tetapi harus secara mendasar dan menyeluruh, mulai dari fungsi 
dan tujuan, metode, materi (kurikulum), lembaga pendidikan, dan 
pengelolaannya. Penataan pada fungsi pendidikan Islam, tentu 
dengan memperhatikan pula dunia kerja. Sebab, dunia kerja 
mempunyai andil dan rentang waktu yang cukup besar dalam 
jangka kehidupan pribadi dan kolektif. Pembenahan pendidikan 
Islam dapat memilih sasaran model pendidikan bagi kelompok 
masyarakat yang kurang beruntung di kalangan orang dewasa. 
Perbaikan wawasan, sikap, pengetahuan, keterampilan, diharapkan 
akan memperbaiki kehidupan sosio-kultural dan ekonomi mereka. 
Pilihan sasaran berikutnya dapat ditujukan bagi pendidikan 
terhadap anak. Konsumsi pendidikan dan hiburan untuk kelompok 
ini, belum tampak sangat berkembang, kecuali usaha-usaha yang 
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  HM. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Bina Aksara, Jakarta, 1991), 

hal. 15 



 
 
 
 

 
 

 
 
JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 2 September 2001 

94 

 

secara naluriah telah diwariskan dari waktu ke waktu.13 
Perbaikan fungsi pendidikan Islam pada tahap lanjut, harus 

dilakukan menjadi satu kesatuan dengan lembaga pendidikan Islam 
lainnya yang terkait erat sekali, seperti masjid dengan kesatuan 
jamaahnya, madrasah/sekolah, keluarga muslim, masyarakat 
muslim di suatu kesatuan territorial, dan lain sebagainya. Dalam 
konteks tersebut, maka sekurang-kurangnya ada empat jenis 
lembaga pendidikan Islam yang dapat mengambil peran ini, yaitu 
pendidikan Pondok Pesantren, Masjid, Madrasah, pendidikan 
umum yang bernafaskan Islam. 

Dalam hal ini, Soeroyo, menempatkan jenis lembaga 
pendidikan yang disebut pertama dan kedua, sebagal lembaga 
pendidikan Islam yang dapat mengembangkan atau mempertuas 
sistem pendidikan non formalnya pada pelayanan pendidikan yang 
meliputi berbagai jenis bidang misalnya, seperti bidang pertanian, 
petemakan, elektronik, kesehatan, kesenian, kepramukaan, 
kemajuan IPTEK, pelbagai keterampilan, kesenian dan sebagainya. 
Sedangkan Pondok pesantren, seharusnya memperluas pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat secara wajar dan sistematis, 
sehingga apa yang disajikan kepada masyarakat, akan tetap terasa 
bermuara pada pandangan serta sikap Islami, dan terasa 
manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Begitu juga mengenai 
aktivitas masjidnya. Pondok Pesantren dan Masjid perlu 
menggalang kerjasama dengan para ulama dan para cendekiawan 
Muslim yang tergabung dalam Perguruan Tinggi yang ada di 
sekitamya. Adapun peranan jenis pendidikan yang ketiga dan 
keempat, yaitu pendidikan Madrasah dan Pendidikan umum, 
adalah dalam upaya menemukan pembaruan dalam sistem 
pendidikan formal yang meliputi metode pengajaran baik agama 
maupun umum yang efektif. Inovasi dibidang kurikulum, alat-alat 
pelajaran, lingkungan yang mendidik, guru yang kreatif dan penuh 
dedikasi dan sebagainya.14 

 
Sebenarnya sudah ada lembaga pendidikan Islam yang 

menjadi sekolah favorit dan banyak diminati, namun secara umum 
aspirasi masyarakat terhadap sekolah-sekolah Islam masih rendah. 
Dalam banyak hal, ini kembali berkorelasi dengan 
ketidakberdayaan lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam 
memenuhi logika persaingan dalam memenuhi tuntutan 
perkembangan zaman.15 Atau munculnya Madrasah Aliyah Khusus 

                                                      
13  Suyata, Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu  

dan Teknologi, UNISIA No. 12 Th. XIII, (UII, Yogyakarta. 1992), hal 28 
14  Soeroyo, Berbagi Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan 

Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem 

dan Prospeknya, Volume I, (Fak. Tarbiyah IAIN Suka, Yogyakarta, 

1991), hal.77-78 
15  HM. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Bina Aksara, Jakarta, 1991), 
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(MAK) yang dapat dikategorikan sebagai fenomena sekolah 
unggulan Islam, dan betul-betul merupakan asset pendidikan Islam 
yang turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan dengan sekolah-
sekolah umum lainnya. Tetapi juga belum mendapatkan posisi yang 
menguntungkan dalam konfigurasi pendidikan nasional. 

Pada sisi lain, muncul pula pendidikan luar sekolah bagi 
anak-anak muslim seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) 
sebagai kekuatan pendidikan Islam baru yang muncul dengan 
metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan output yang 
mampu membaca al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. 
Dapat kita saksikan produk TPA dengan bangga diwisuda oleh 
seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh Presiden. 
Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha 
pendidikan ini, karena setelah wisuda selesailah usaha pendidikan 
tersebut. 

Kepincangan-kepincangan pendidikan Islam yang 
dikemukakan di atas, semestinya tidak kita bicarakan berlarut-
larut. Tetapi kita harus berusaha untuk mengoreksi secara cermat 
program-program pendidikan yang sedang dijalankan, sehingga 
pemisah antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum dalam 
konfigurasi pendidikan nasional dapat diatasi. Tujuan dan fungsi 
pendidikan Islam, metode materi (kurikulum) harus dikoreksi dan 
direvisi secara berani dan membenahi keorganisasiannya 
(kelembagaan), sehingga menarik minat manusia didik tanpa 
mengurangi prinsip-prinsip ajaran dari sumber pokok Islam. 
Dengan demikian, pendidikan Islam akan kembali solid dalam 
memberdayakan umat Islam di Indonesia yang sedang menuju pada 
masyarakat industrial dengan berbagai tantangan etos kerja, 
profesionalisme, dan moralitas. Bagaimapun juga kedekatan dengan 
kebenaran, dan al-Khaliq yang dimiliki oleh ruh dan nafas 
pendidikan Islam, keunggulannya harus tetap diraih dengan usaha. 
Atau, kita akan menerima kemarahan Allah karena 
"membengkalaikan" pendidikan Islam, yang dinilai oleh para ahli 
sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang dapat 
menghidupkan keseimbangan perkembangan dalam setiap dari 
manusia. 
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