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ABSTRAK 

 

Ayu Dwi Wulandari, Rina. 2015. Penerapan Media Power Point Dalam 

Pembelajaran Pada Prodi PAI Di STAIN Ponorogo. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam JurusanTarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhamad Nurdin, M.Ag 

 

Kata kunci: Media Power Point dan Pembelajaran Semester IV Prodi PAI 

 

Penggunaan media pembelajaran di perguruan tinggi daam roses 

belajar mengajar dapat membantu dosen dalam menyampaikan materi 

pelajaran, selain itu dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Terutama 

media power point yang sering sekali digunakan oleh para dosen dalam 

menyampaikan materi. Penggunaan media yang tepat akan lebih 

membantu pemahaman mahasiswa. Sebaliknya apabila penggunaan media 

kurang tepat akan berdampak pada hasil belajar.  

Berdasarkan penelitian di atas peneliti membahas tentang efektivitas 

media power point dalam dalam pembelajaran semester IV prodi 

Pendidikan Agama Islam di STAIN Ponorogo dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah-langkah penerapan media power point pada 

pembelajaran semester IV Prodi PAI di STAIN Ponorogo? 

2. Apa manfaat dan tujuan penerapan power point pada pembelajaran 

semester IV Prodi PAI di STAIN Ponorogo? 

3. Apa hambatan atau kendala selama penggunaan media power point 

pada pembelajaran semester IV di STAIN Ponorogo? 

 

Instrument yang digunakan selama pengumpulan data adalah lembar 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data 

dan mereduksinya menjadi sebuah kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) penggunaan power point telah 

sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang baik dan benar. (2) Manfaat 

dan tujuan lebih besar dan lebih efektif, seperti: mudah dipahami, mudah 

dibuat, meringkas waktu, menarik, praktis, dapat diperbanyak atau 

digandakan dan sebagainya (3) penggunaan atau pemanfaatan media 

tersebut terhalangi oleh beberapa fasilitas kampus yang tidak bisa 

digunakan, seperti; komputer rusak, LCD rusak dan ada yang hilang. 



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi setiap individu 

dan masyarakat. Pendidikan sangat penting karena pendidikan ikut 

menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi 

maupun masyarakat.
1
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan yang sangat pesat terhadap kehidupan manusia, baik dalam 

ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Hasil penelitian telah 

menunjukkan keunggulan media yaitu membantu para guru dan staf 

pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran serta lebih cepat dan 

mudah diterima oleh siswa. 

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan 

dan ketidak pastian, dibutuhkan guru yang mampu mengelola proses 

belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi 

dan model pembelajaran yang dapat memberikan nuansa yang 

menyenangkan bagi guru dan peserta didik.
2
 

Pada jenjang perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk lebih aktif 

dan kreatif. Teknologi canggih saat ini adalah salah satu media utama bagi 

mahasiswa dalam membantu menyelesaikan tugas kuliah. Oleh karena itu, 

sebaiknya dosen mampu mengikuti perkembangan teknologi yang begitu 

                                                 
1
Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 60. 

2
Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 41. 
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pesat ini, agar terjadi komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pemakaian media pembelajaran di perguruan tinggi dalam proses 

belajar mengajar dapat membantu dosen dalam menyampaikan materi 

pelajaran, selain itu dapat  membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar.
3
 

Penggunaan media teknologi perlu diperkenalkan, dipraktikkan dan 

dikuasai peserta didik sedini mungkin agar mereka memiliki bekal untuk 

menyesuaikan diri dalam kehidupan yang ditandai dengan perubahan yang 

sangat cepat.  

Untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan kemampuan dan 

kemauan belajar sepanjang hayat dengan cepat dan cerdas. Teknologi 

informasi dan komunikasi dapat di manfaatkan untuk membantu proses 

belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik dengan 

lingkungan dan dunia kerja. 

Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa manusia hendaknya berjalan 

di bumi dan memperhatikan hal ihwal di sekelilingnya untuk dijadikan 

I’tibar atau cermin dalam kehidupan, seperti dalam surat Al-An’am ayat 

11 yang berbunyi: 

      
   

                                                 
3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 15. 
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Artinya:  

“Katakanlah (wahai Muhammad) berjalanlah di muka bumi ini 
kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang 

mendustakan itu”. 
 

Maksud dari ayat di atas adalah hendaknya manusia melihat dan  

memperhatikan yang terjadi di sekelilingnya dan apabila tidak sesuai maka 

hendaklah manusia tersebut melakukan perbaikan (evaluasi). 

Begitupula dengan seorang guru hendaknya dalam mengajar perlu 

memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Apabila 

guru mengajar menggunakan media maka perlu diperhatikan hal-hal yang 

tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama.  

Teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia ini sangat 

menguntungkan, dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

mempermudah dan mempercepat selesainya tugas sehari-hari. Contoh 

nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan 

penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi 

Microsoft Power Point. 

Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

menyajikan sebuah materi presentasi, dan sudah banyak digunakan dalam 

dunia pendidikan. Penggunaan media ini di kalangan Pamong Belajar 

sendiri masih menjadi sebuah hal yang menarik perhatian.
4
 

                                                 
4
Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm 158. 
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Berdasarkan penjajakan awal yang dilakukan oleh peneliti telah 

ditemukan fakta bahwa di mana proses pembelajaran pada prodi PAI di 

STAIN Ponorogo ditemukan beberapa dosen PAI yang mengajar 

menggunakan media Power Point, sedangkan kita merasa bahwa pelajaran 

PAI merupakan pelajaran yang sangat sederhana, dan terkesan monoton 

dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah. 

Selain itu, tersedianya fasilitas di setiap kelas seperti proyektor 

yang siap digunakan sewaktu-waktu akan mempermudah bagi dosen dalam 

membantu menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi masih banyak 

dosen yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut khususnya dalam 

pembelajaran pada Prodi PAI.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di awal, peneliti melihat 

bahwasanya adanya fasilitas yang tersedia penting untuk dimanfaatkan. 

Pengelolaan fasilitas yang baik akan menghasilkan proses belajar mengajar 

yang efektif. Salah satu media yang dapat digunakan dalam memanfaatkan 

fasilitas adalah dengan penerapan media power point. Media ini sering 

digunakan oleh dosen STAIN Ponorogo khususnya dalam mengajar dan 

umumnya digunakan oleh mahasiswa STAIN Ponorogo dalam presentasi 

tugas makalah. Media power point sangat mudah digunakan, akan tetapi 

untuk membuat materi menjsdi menarik diperlukan kreatifitas dan 

langkah-langkah yang tepat dalam pembuatan dan penggunaan media 

power point tersebut. Selama ini yang belum kita ketahui, sudahkah para 

dosen STAIN Ponorogo menerapkan prinsip-prinsip dan penerapan power 
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point yang baik dan benar? Bagaimana dosen menerapkan media power 

point dalam pembelajaran selama ini? Mengapa masih banyak dosen yang 

belum menggunakan media dalam pembelajaran? Apakah sejauh ini dosen 

STAIN Ponorogo sudah menerapkan power point dengan baik dan benar? 

Berangkat dari masalah tersebut, dengan melihat begitu besar 

manfaat dan urgensi penggunaan media power Point, untuk itu penulis 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang 

Penerapan Media Power Point Dalam Pembelajaran Pada Prodi PAI 

di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah dan cakupan pembahasan, juga karena 

keterbatasan waktu, maka penelitian ini fokus kepada Penerapan Media 

Power Point yang dilakukan fokus pada pembelajaran Prodi PAI di STAIN 

Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Langkah-langkah Penggunaan Media Power Point dalam 

Pembelajaran Pada Prodi PAI di STAIN Ponorogo? 

2. Apa Manfaat dan Tujuan diterapkan Media Power Point dalam 

Pembelajaran PAI di STAIN Ponorogo? 
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3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Media 

Power Point di STAIN Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka, 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan media Power Point 

dalam pembelajaran pada Prodi PAI di STAIN Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui manfaat dan tujuan yang tepat dalam 

menggunakan media Power Point dalam pembelajaran pada Prodi 

PAI di STAIN Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

menggunakan media Power Point dalam pembelajaran pada Prodi 

PAI di STAIN Ponorogo. 

 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan urgensi 

pemanfaatan media Power Point dalam pembelajaran pada prodi PAI 

agar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam 

proses pembelajaran pada Prodi PAI khususnya. 

2. Manfaat Praktis 



8 

 

 

a. Bagi Lembaga yang bersangkutan, diharapkan sebagai bahan 

masukan dalam upaya meningkatkan pembelajaran pada Prodi 

PAI khususnya dalam memanfaatkan media pembelajaran. 

b. Bagi Dosen, sebagai rujukan dalam meningkatkan 

keprofesionalan dosen dalam mengajar.  

c. Bagi peneliti, sebagai wawasan dan mendapatkan pengalaman 

praktis dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media Power Point dalam 

meningkatkan pembelajaran khususnya pada Prodi PAI di STAIN 

Ponorogo.  

d. Dapat memberi inspirasi sekaligus gambaran bagi peneliti 

berikutnya khususnya mahasiswa STAIN Ponorogo untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya sesuai dengan 

gagasan peneliti terutama dalam hal pelaksanaan penggunaan 

media pembelajaran di STAIN Ponorogo. 

 

F.  Telaah Pustaka 

Selain menggunakan buku sebagai rujukan dalam penelitian, 

peneliti juga melihat penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. 

Adapun penelitian yang membahas mengenai media Power Point selama 

ini belum ada,tapi penelitian yang sejenis ada beberapa antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Purnomo Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 
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Islam Negeri Ponorogo Tahun 2011, yang mengkaji sebuah 

penelitian dengan judul, “Pemanfaatan Media Audio Visual Pada 

Mata Pelajaran PAI Pokok Bahasan Perkawinan di Kelas XII SMAN 

1 Babadan”, prestasi belajar meningkat hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian nilai rata-rata prestasi siswa. Tahun pelajaran 2008/2009 

nilai rata-rata kelas 76,72.pada tahun pelajaran2009/2010 nilai rata-

rata kelas 76,72. Pada tahun pelajaran 2010-2011 ini nilai rata-rata 

nilai kelas80,86. 

Selain dari nilai rata-rata kelas, jumlah siswa remidi juga semakin 

sedikit, tahun pelajaran 2008/2009 tercatat 10 siswa remidi atau 

31,25 %. Pada tahun pelajaran 2009/2010 tercatat 7 siswa remidiatau 

17 %. Pada tahun peajaran 2010/2011 tercatat 4 siswa remidi atau 

10,5%.
5
 

2. Skripsi  yang dilakukan oleh saudara Khamim Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2012,  yang 

mengkaji sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan 

Media Power Point dalam Pembelajaran PAI di kelas X SMA Negeri 

3 Bantul”, Proses pembelajaran PAI di kelas X SMA Negeri 3 

                                                 
5
 Purnomo, Pemanfaatan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran PAI Pokok 

Bahasan Perkawinan di Kelas XII SMAN 1 Babadan, tahun ajaran 2011, Skripsi, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Ponorogo 2011.   
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Bantul dilihat dari aspek efektivitas maka pembelajaran PAI 

menggunakan media power point dalam kategori efektif.
6
 

Power point sebagai media pembelajaran apabila diukur dengan ke 

empat fungsi yaitu atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris dapat 

dikatakan cukup efektif dalam pembelajaran PAI di Kelas X SMA 

Negeri 3 Bantul. 

3. Skripsi saudari Desi Sri Lestari, Program Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Power Point 

Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas X SMA N 1 Depok Tahun 

Ajaran 2010/2011”. Penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh 

penggunaan media power point terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMA N 1 Depok, Sleman. Selain itu berdasarkan hasil angket yang 

diberikan menunjukkan adanya respon positif siswa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan media power point.
 7
 

Setelah mengkaji beberapa skripsi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian yang kan dilakukan penulis memiliki perbedaan 

dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian ini lebih terfokus 

pada penggunaan media Power Point dalam pembelajaran pada prodi 

PAI di STAIN Ponorogo. 

                                                 
6
 Khamim, Efektivitas Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran PAI 

di kelas X SMA Negeri 3 Bantul, Skripsi,Program StudiPendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.  
  

7
 Desi Sri Lestari, Pengaruh Penggunaan Media Power Point Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas X SMA N I Depok Tahun Ajaran 2010/2011, Skripsi, Program Setudi 

Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2011. 
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G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang diamati. Penelitian ini digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan angka. 

Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome . 

penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif. Penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).
8
 

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan 

instrumen yang penting. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai partisipan aktif sekaligus mengumpulkan 

data, sedangkan instrumen atau data yang lain sebagai penunjang.
9
 

3. Lokasi Penelitian 

                                                 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 21 

9
Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja 

Rosda Karya, 2000) hlm 3 



12 

 

 

Penelitian ini berlokasi di STAIN Ponorogo yang terletak di Jalan 

Pramuka No 156 Siman Ponorogo. Letaknya yang strategis karena 

berada di pinggir jalan raya tepatnya sebelah barat kampus Universitas 

Muhammadiyyah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena praktis dan 

mudah dijangkau.  

4. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Sumber data primer, yang meliputi Dosen dan  mahasiswa STAIN Po. 

Sumber data sekunder, meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya foto, catatan tertulis, buku-buku yang relevan dan 

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
10

 Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (Participation 

observation), wawancara mendalam (indept interview), dan 

                                                 
10

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 300. 
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dokumentasi.
11

 Data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik 

evaluasi dapat pula digunakan bagi keperluan tujuan penyelidikan.
12

 

a. Observasi  

Teknik ini diartikan sebagai metode pengamatan secara 

teliti tentang obyek penyusunan, berupa penngamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki 

secara langsung. Teknik penguumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
13

 

Observasi jika dilihat dari proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi tersebut ada tiga diantaranya.  

Pertama observasi berperan serta  dalam artian peneliti 

terlibat langsung disetiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

sumber data setiap hari. Dalam hal ini peneliti sambil melakukan 

pengamatan, sehingga sebagai konsekuensi logisnya peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, serta ikut 

merasakan suka dukanya.  

Kedua observasi terus terang atau tersamar, dalam 

penelitian ini peneliti secara terus terang memberi tahu kepada 

sumber data bahwa peneliti sedang mengadakan penelitian. Akan 

                                                 
11

Ibid., 308. 
12

M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Kasya, 2009) 
13

Ibid., 309. 
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tetapi dalam waktu tertentu peneliti tidak harus memberitahukan 

bahwa dirinya sebagai peneliti karena menghindari kalau ada 

suatu data yang memang masih dirahasiakan.  

Data yang diperoleh secara observasi tersebut dilakukan 

oleh peneliti di bilik-bilik kantin, sekolah dan di halaman sekolah 

dengan memperhatikan keadaan siswa selama menjalankan proses 

transaksi dikantin berlangsung tanpa membuat siswa menyadari 

bahwa saat itu telah terjadi pengamatan tentang kejujuran siswa 

dalam membeli makanan serta proses penanaman nilai-nilai 

karakter kepada siswa.  

Ketiga observasi tak berstruktur yaitu observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. 

Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang 

apa yang akan diamati.
14

 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan langsung oleh 

peneliti dengan mengamati secara langsung pengguaan media 

power point di STAIN Ponorogo.  

b. Wawancara.  

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

                                                 
14

Ibid, 228. 
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organisasi, motivasi yang dilakukan dua pihak, yaitu 

pewawancara dan orang yang diwawancarai.
15

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.
16

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono, Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Hal 233, 

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. 

1) Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini setiap 

responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan 

data mencatatnya.  

2) Wawancara semi terstruktur (semistructure interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori indept interview, dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

                                                 
15

Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 

2007), 112. 
16

Ibid, 231 
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Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.  

3) Wawancara tak berstruktur (unstructure interview) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpul datanya.  

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum 

mengetahui secara pasti  data apa yang akan diperoleh, 

sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritkan oleh responden, berdasarkan analisis terhadap 

setiap jawaban dari responden tersebut maka peneliti dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan yang terarah pada 

tujuan.
17

 

Dalam penelitian ini orang-orang yang diwawancarai 

adalah:  

1) Dosen Pengampu, untuk mendapatkan informasi 

tentang proses penerapan media power point di kelas. 

2) Mahasiswa, untuk mengetahui efektifitas penggunaan 

media power point di kelas. 

c. Dokumentasi  

                                                 
17

Ibid 234. 
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Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang ada yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 

biografi, gambar, foto, sketsa, dan lain-lain.
18

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

teknik pemanfaatan media pembelajaran pada prodi PAI, gambar 

kegiatan-kegiatan pembelajaran PAI menggunakan media power 

point, dan data yang berkaitan dengan penggunaan media power 

point sebagai evaluasi. 

 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
19

 Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Hubermen. Analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sampai tuntas. Aktivitas dalam analisa datameliputi 

data reduction, data display,dan  conclusion.  

 

                                                 
18

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 329. 
19

Ibid 334 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reabilitas).
20

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamat bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
21

 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian kualitatif diantaranya: 

a. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan: sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

b. Pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat.  

                                                 
20

Moelong, Metodologi Penelitian, 171. 
21
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c. Cakupan referensial adalah sebagai alat untuk menampung dan 

menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, 

yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan 

sebagai alternatif.  

8. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, perizinan, memilih dan 

memanfaatkan informan.  

2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian, 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap penulisan laporan penelitian. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mempermudah memahami isi yang terkandung dalam skripsi 

ini, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan 

bahasan-bahasan yang dipaparkan secara sistematis yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, yaitu gambaran secara umum mengenai skripsi 

yang terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II:  Pembelajaran pada Prodi Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan media Power Point. Dalam bab ini diuraikan 
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tentang pengertian pembelajaran andragogi, pengertian power 

point, urgensi power point dalam pembelajaran, hambatan-

hambatan dalam menggunakan media power point, langkah-

langkah penggunaan media power point, tujuan dan manfaat 

media power point. 

Bab III:  Data tentang proses penggunaan media power point pada prodi 

PAI di STAIN Ponorogo, yang berisi tentang paparan data 

umum penelitian yang terdiri dari sejarah singkat, letak geografis 

STAIN Ponorogo, visi misi STAIN Ponorogo, struktur 

organisasi kampus, struktur personalia kampus. Sementara 

paparan data secara khusus, peneliti menyajikan data tentang 

kegiatan pembelajaran pada Program Pendidikan PAI dengan 

menggunakan Media Power Point.  

Bab IV: Pembahasan, berisi tentang analisis penerapan media power 

point dalam pembelajaran pada prodi PAI di STAIN Ponorogo. 

Yang terdiri dari analisis data tentang apa yang menjadi latar 

belakang Dosen STAIN dalam memanfaatkan media Power 

Point pada pembelajaran di Prodi PAI. Bagaimana langkah-

langkah Dosen PAI dalam pembuatan slide presentasi pada 

pembelajaran di Prodi PAI. Serta bagaimana cara penerapannya 

dalam menggunakan media power point.   

Bab V:  Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penerapan Media Komputer 

Penyampaian pesan atau materi dalam pembelajaran dapat dilakukan 

melalui media. Media dapat berupa guru, buku teks pelajaran ataupun 

teknologi atau komputer. Penggunaan media dalam proses pembelajaran, 

disamping untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, juga 

agar proses pembelajaran bervariatif dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu terobosan yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajran PAI adalah penggunaan media komputer.  

Komputer sebagai salah satu produk teknologi canggih dipandang 

mampu menjawab tantangan pengembangan pembelajaran yang efektif, 

efisien dan menarik. Nana Sudjana menyatakan bahwa keuntungan 

mendayagunakan media komputer dalam pembelajaran adalah
22

: 

1) Cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi 

belajar siswa   

2) Warna, musik dan grafis animasi dapat memberikan kesan realisme 

3) Kemampuan memori memungkinkan penampilan siswa yang telah 

lampau dapat direkam dan dipakai pada saat yang dikehendaki.  

Pemanfaatan komputer sebagai sarana pembelajaran dapat 

memberikan pengaruh yang sangat positif karena memiliki sifat yang 

representatif dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan media power 

                                                 
22

Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar harapan, 1997) hal. 102  
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point, guru dapat menyajikan materi dengan animasi, menambahkan video 

dan lain sebagainya. Kelebihan itu dapat mengaktifkan fungsi kognisi, 

afeksi dan sensorik siswa. 

B. Penerapan Media Power Point 

1. Pengertian Media Power Point  

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau 

“pengantar”.23
 Media berasal dari bahasa Latin adalah jamak dari 

medium. Jadi media pembelajaran adalah suatu perantara yang 

digunakan untuk membantu menyampaikan bahan materi 

pembelajaran.
24

 

Fungsi dari media itu sendiri antara lain memperjelas pesan 

atau informasi dari materi yang akan disampaikan. Mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Menimbulkan gairah belajar 

peserta didik. Memungkinkan anak belajar mandiri dan memberikan 

pengalaman baru.  Media dapat menghasilkan keseragaman 

pengamatan siswa.  

Media juga dapat membangkitkan motivasi dan minat 

siswa. Selain itu media pembelajaran dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman. Dalam buku Attarbiyatu watta’liim 

mengungkapkan sebagai berikut: 

ا أ  فما راء كمن مع......... لفهم لضمن أثرا ي احواس وأعظم ت أّه

                                                 
23

 M.Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 11. 
24

 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 147. 
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Artinya: bahwasanya media pembelajaran paling besar 

pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman 

........... orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat 

pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya 

dibandingkan mereka yang melihat, atau melihat dan 

mendengarnya.
25

  

 

دد نشاطهم  اّا تساعد على تثبيت ..........لب السرور للتاميد و
ى الدرس......احقائق ي ادهان التاميد    اّا 

Artinya: media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa 

senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui semangat 

mereka ..... membantu memantapkan pengetahuan pada benak para 

siswa serta menghidupkan pelajaran. 

 

Kemampuan pendidik dalam mengembangkan media 

pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Beberapa hambatan dirasakan oleh pendidik berkaitan dengan 

pengembangan media pembelajaran, salah satunya adanya 

keterbatasan dalam merancang dan menyusun media pembelajaran 

serta belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai 

untuk membuat sebuah media. 

Hal tersebut diperkuat oleh temuan-temuan di beberapa 

tempat pembelajaran, sekolah, sanggar atau panti pembelajaran, 

berbagai faktor yang menyebabkan kurang optimalnya hasil belajar 

terkait dengan hasil pengembangan media pembelajaran, antara lain:  

1. Pendidik tidak tahu cara menggunakan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran. 

                                                 
25

 Kulliyatul Mu’allimin al-Islami, At-Tarbiyatu wa ta’lim Juz 3, (Gontor: 

Darussalam Press, 2003), 43-44. 



24 

 

 

2. Penggunaan media pembelajaran oleh pendidik sangat terbatas 

dan tidak substantif sehingga dirasakan kurang membantu 

dalam penguasaan bahan ajar. 

3. Kurang variatifnya media pembelajaran sehingga media 

tersebut sangat membosankan. 

Ketrampilan pendidik dalam mengembangkan media 

pembelajaran sangat membantu keberhasilan peserta didik. Salah 

satu media yang sering digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi antara lain adalah media Power Point.
26

 

Power Point adalah sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan merupakan salah satu 

program berbasis multimedia. Di dalam komputer, biasanya program 

ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. 

Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins 

dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama 

Forethought,Inc yang kemudian mereka ubah namanya menjadi 

Power Point. Pada tahun 1987, Power Point versi 1.0 dirilis, dan 

computer yang didukung adalah Apple Macintosh. Power Point kala 

itu masih menggunakan warna hitam/putih, yang mampu membuat 

halaman teks dan grafik untuk transparansi Over Head Projector  

(OHP).
27
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 St.Mulyanta dan Marlon Leong, Tutorial Membangun Multimedia Interaktif 

Media Pembelajan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 2. 
27
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Transparansi OHP tidak bisa menampilkan unsur audio 

visual, maka media presentasi dengan program komputer bisa 

menampilkan unsur audio visual dalam pembelajaran.
28

 

Audio visual adalah suatu media yang mempunyai unsur 

antara suara dan gambar. Jenis media seperti ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar. 

Seperti film, bingkai, ada suara da nada pula gambar yang 

ditampilkannya.
29

 Yang dimaksud pembelajaran audio visual 

menunjuk pada beberapa macam perangkat keras, yaitu media yang 

dipakai guru untuk menyampaikan ide dan pengalaman melalui mata 

dan telinga.
30

  

Media Power Point adalah salah satu program presentasi 

yang banyak digunakan orang untuk mempresentasikan slidenya.
31

  

Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi agar 

menjadikan materi lebih menarik untuk disampaikan. Selain itu 

menggunakan media ini dapat merangkum materi yang banyak 

menjadi beberapa point penting yang bisa disampaikan secara 

singkat tanpa menghabiskan waktu yang lama. 

Yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan 

sebagai alat presentasi adalah kemampuan pengolahan teks, warna, 

                                                 
28 

Daryanto, Media Pembelajaran, 68. 
29 

http://hadirukiyah.blogspot.com/2010/07/media-audio-visual.html diakses pada 
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30
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gambar, serta animasi – animasi yang bisa diolah sesuai kreatifitas 

pengguna.
32

 Sehingga presentasi terlihat menarik dan 

menyenangkan. 

2. Manfaat Media Power Point 

Banyak manfaat yang dimiliki oleh PowerPoint diantaranya: 

a. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf 

dan animasi. 

b. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta 

didik. 

c. Dapat disimpan dalam bentuk CD / Disket / Flashdisk, 

sehingga paraktis untuk di bawa ke mana-mana.
33

  

Pada prinsipnya program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, 

dan pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud, terdiri 

dari slide, teks, gambar dan bidang-bidang warna yang dapat 

dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia.  

Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau dibuat 

dengan gerakan  tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari 

program ini dapat kita atur sesuai keperluan, apakah akan berjalan 

sendiri sesuai timing yang diinginkan, atau berjalan secara manual, 

yaitu dengan mengklik tombol mouse.
34
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 Daryanto, Media Pembelajaran, 163. 
33

http://devicandraautamii.blogspot.com/2013/11/manfaat-microsoft-power-
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Sebelumnya, presentasi pada umumnya dilakukan 

menggunakan proyektor yang di dalamnya berisi banyak slide yang 

ditata dengan urutan tertentu. Slide-slide tersebut berisi materi-

materi presentasi. Itu sebabnya ketika diciptakan perangkat lunak 

presentasi, media untuk menampilkan materi presentasi juga disebut 

dengan slide.
35

   

Slide merupakan media yang disajikan Microsoft Power 

Point dan di dalamnya terdapat fitur-fitur yang unik untuk 

memperindah tampilan presentasi. Slide merupakan media yang 

diproyeksikan, dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. 

Slide adalah gambar transparan yang diproyeksikan oleh cahaya 

melalui proyektor.  

Jadi media Power Point merujuk pada penggunaan teknologi 

komputer untuk menyampaikan materi singkat melalui slide–slide 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Seringkali 

dalam menyajikan presentasi, sang penyaji juga membagikan 

makalah dalam bentuk cetak kepada hadirin agar mereka lebih 

mudah mengikuti presentasi yang diberikan. Isi makalah tersebut 

biasanya juga merupakan slide presentasi yang dicetak.
36

 

Sebuah presentasi bisa saja hanya terdiri dari gambar yang 

tidak mengandung teks sama sekali. Penjelasan dari gambar-gambar 

tersebut akan diberikan oleh sang pembawa presentasi. Teks yang 

                                                 
35

 Yahya Kurniawan, Belajar Sendiri Microsoft Power Point, (Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo,2007), 35. 
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 Ibid, hlm 253. 



28 

 

 

ada dalam presentasi bagaimanapun merupakan komponen yang 

cukup penting, setidaknya untuk mencantumkan judul presentasi 

serta point-point penting yang akan dibahas pada presentasi 

tersebut.
37

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Power Point 

Kelebihan media Power Point 

a. Penyajiannya menarik karena ada permainan huruf, warna 

dan animasi. 

b. Animasi teks, animasi gambar, dan juga foto juga dapat 

digunakan. 

c. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji. 

d. Pesan informasi visual mudah dipahami peserta didik. 

e. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. 

f. Dapat dipakai berulang-ulang. 

g. Dapat disimpan dalam bentuk data di flaskdisk / CD / 

disket. 

h. Praktis untuk dibawa kemana-mana.
38

 

i. Materi yang banyak dapat disampaikan secara ringkas dan 

utuh melalui poin-poin penting.
39
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39

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 65. 



29 

 

 

Kekurangan Media Power Point 

Selain mempunyai kelebihan, media ini juga memiliki 

kekurangan. Media ini tidak serba cocok untuk semua jenis dan 

tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya 

memahami benar bagaimana karakteristik media presentasi 

tersebut.
40

  

Selain itu kekurangan dari media power point ini adalah 

penggunaannya bergantung kepada alat-alat lain, seperti 

proyektor dan juga LCD. Jika ada yang kurang salah satu maka 

penggunaannya akan kurang maksimal. 

4. Karakteristik Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan 

pengajaran tersebut, bahan/materi yang akan disampaikan, 

ketersediaan alat, pribadi guru, minat dan kemampuan siswa, 

dan situasi pengajaran yang akan berlangsung
.41 

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan media antara lain: 

a) Kesesuaian atau relevansi, artinya media tersebut harus 

sesuai dengan kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, 

tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. 

b) Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran melalui media 

harus mudah dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh 
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peserta didik, dan sangat operasional dalam 

penggunaanya.
42

 

c) Materi pelajaran dan media harus sesuai karena akan 

berdampak pada hasil belajar siswa. 

d) Ketersediaan media di sekolah. 

5. Prinsip penerapan media presentasi untuk pembelajaran 

Pengembangan media presentasi harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. 

Beberapa prinsip berikut perlu anda pertimbangkan ketika akan 

mengembangkan media presentasi. 

a) Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur 

pengembangan instruksional, karena media presentasi ini 

adalah untuk keperluan pembelajaran. 

b) Media ini hanya berfungsi untuk alat bantu mengajar, bukan 

media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri 

oleh sasaran. 

c) Menggunakan secara maksimal segala potensi dan 

karakteristik yang dimiliki oleh media Power Point.  

d) Kebenaran dan kemenarikan sajian. 

Power point memerlukan beberapa teknik dan strategi agar 

presentasi berjalan dengan baik, benar dan efektif. Cara 

menggunakan slide  power point: Perlu diingat bahwa power 
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point hanyalah alat bantu, bukan materi utama. Ia hanya berisi 

pointer atau poin-poin penting, misalnya kata kunci (keywords). 

Aturan terpenting dalam penggunaan slide power point adalah 

“Jangan Membaca Slide”.  

Pembelajaran dapat dilaksanakan secara langsung (Direct) 

dan tidak langsung (Non-direct). Direct adalah pembelajaran 

dikemas oleh dan disampaikan langsung oleh guru.  Non-direct 

adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru atau bersama-sama 

siswa yang proses pembelajarannya cenderung lebih aktif 

dilakukan siswa.
43

  

Ada beberapa aturan dalam membuat slide power point 

yang baik  agar presentasi lebih efektif, aturan tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

a) Slide  Pembuka 

Banyak orang menilai sesuatu dari awal yang mereka lihat, 

jika awalnya bagus / menarik maka akan banyak orang yang 

memperhatikan, tetapi jika awalnya kurang menarik maka 

selanjutnya pun akan susah untuk tertarik. Buatlah slide 

pembuka power point semenarik mungkin, karena dengan begitu 

akan mempermudah dalam mengambil antusias audiens untuk 

memperhatikan guru. Kekuatan Slide pembuka adalah satu hal 
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yang perlu di perhatikan untuk dalam membuat visual power 

point menjadi menarik.
44

 

Ibarat cover buku, slide pembuka akan memancing minat 

audiens. Perhatian audiens akan langsug tersita bila slide 

pembuka dibuat semenarik mungkin. Slide pembuka akan 

menjadi penyokong presentasi, jadi harus kreatif dan 

menampilkan visualisasi slide demi slide. 

Untuk mendapatkan kesan itu bisa dibuat dengan memilih 

gambar yang unik, warna, jenis huruf yang tepat sehingga 

audiens menjadi antusias mengikuti presentasi. 

b) Satu slide satu pesan 

Dalam satu slide fokus pada satu ide. Jadi tiap slide 

mewakili sebuah ide yang ingin disampaikan. Jangan 

menumpuk ide yang berbeda ke dalam satu slide. Slide yang 

fokus pada satu pesan akan lebih mudah diingat dan mampu 

menjadi alat komunikasi yang efektif. 

c) Sederhana 

Sederhana bukan berarti minim teks dan gambar, akan 

tetapi hanya mengandung informasi penting dan gambar yang 

tepat. Slide yang sederhana hanya menggunakan gambar, 

diagram, atau ringkasan dari apa yang dibahas dengan 

                                                 
44

 http://www.slideshare.net/putriLaila/cara-membuat-slide-dan-presentasi-yang-
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menggunakan kata kunci. Pembicaralah yang akan menjelaskan 

gambar dan kata kunci tersebut secara mendetil. 

d) Visualisasi 

Otak manusia lebih mudah menyimpan gambar dari pada 

tulisan. Dengan menggunakan gambar dan diagram akan 

membantu audiens memahami ide dengan mudah dan tepat. 

Aturlah posisi kata dan gambar secara tepat. Gunakan gambar 

yang memancing rasa ingin tahu audiens.  

Gunakan teks dengan ringkas. Slide yang baik harus bisa 

terbaca oleh audiens terjauh yang menyaksikan presentasi. Jika 

tidak bisa terlihat, artinya slide itu tidak baik untuk  ditampilkan. 

Bukankah slide untuk menyampaikan gagasan secara visual? 

Beberapa ahli presentasi menyarankan maksimum lima baris 

teks. Dengan demikian seandainya anda harus menampilkan 

teks dalam bentuk daftar, pastikan tidak lebih dari lima baris.
45

 

e) Pemilihan jenis huruf (font) 

Pastikan teks yang digunakan mudah terbaca dengan 

menggunakan ukuran dan jenis font yang tepat. Permainan font 

yang bisa di lakukan seperti menggunakan jenis font yang 

berbeda-beda (tetapi tetap harus jelas dan bisa di baca), 

sesuaikan ukuran font (misal pada kata-kata yang penting font 

size nya lebih besar, dsb). 
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 http://www.slideshare.net/putriLaila/cara-membuat-slide-dan-presentasi-
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f) Hindari bullet point. 

Jangan terpaku menggunakan slide paling standard dan 

banyak dipakai yaitu bullet point. Banyak cara dalam 

menyampaikangagasan selain dengan bullet point. Penyampaian 

ide lebih baik dalam bentuk lain. 

g) Alur yang teratur 

Slide yang baik memiliki alur, pembukaan, penjelasan, dan 

penutup. Audiens akan melihat sebagai kesatuan yang harmonis 

dan berkesinambungan. Presentasi yang melompat-lompat, 

berulang akan menyulitkan audiens untuk memahami. 

h) Kontras 

Ciptakan perbedaan antara elemen dalam slide. Fungsinya 

menciptakan perbedaan, perbandingan, membuat sesuatu lebih 

menarik. 

i) Rekap 

Selalu buat ringkasan atau kesimplan dari presentasi 

power point (PPT). Dengan demikian audiens dengan       

mudah mengingat kembali point yang dibahas untuk dibawa 

pulang.
46

 

Hati-hati bermain dengan animasi. Terlalu ramai animasi 

selain bisa memberatkan saat loading, juga bisa membuat tidak 

fokus. Hal ini juga perlu diterapkan saat memilih transisi slide. 

                                                 
46
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Sebuah slide yang baik dan menarik adalah slide yang bisa 

menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampaikan seorang 

presenter. Dengan begitu, audiens akan terbantu ketika melihat 

slide yang ditampilkan dan presenter pun lebih mudah menjelaskan 

apa makna yang dikandung oleh slide tersebut.  

Perhatikan contoh slide dibawah ini: 

Gunakanlah Kata Kunci dan Gambar 

 

Coba perhatikan contoh slide diatas terlihat kreatif dan juga 

mudah untuk dicerna oleh audiens. Itu karena slide ini 

menggunakan gmbar dan kata kunci yang membuat audiens lebih 

mengerti. 

Meringkas Teks 
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Pada contoh slide diatas terdapat satu gambar dan juga ada 

kalimat yang mengandung pertanyaan. Sebuah slide akan terlihat 

baik apabila dengn menggunakn pertanyaan yang simple dan tidak 

bertele – tele. 

Mengganti Teks Panjang Dengan Gambar dan Angka 

 

Selain itu penggunan gambar untuk menggantikan sebuah 

teks juga merupakan salah satu cara yang tepa. Seperti yang 

terlihat pada slide diatas, yang jikadijelaskan dalam bentuk tulisan 

akan membuat audiens merasa bosan 

Mengubah Cara Penyajian Lebih Menarik 
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Slide diatas dapat dikatakan menarik karena akan mudah 

memahami gambar dan selain menarik slide seperti itu akan 

membuat audiens akanmerasa terhibur dengan tampilan yang 

sepertu itu. 

Penempatan Posisi Gambar 

 

Contoh slide tersebut dapat dikatan menarik karena pada 

gambar tersebut kalimat tepat berada didepan wajahnya sehingga 

lebih menyatakan bahwasanya kalimat itu disampaikan oleh tokoh 

tersebut. 

Menggunakan hyperlink atau action 
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Menggunakan hyperlink dan juga action merupakan salah satu cara 

agar tampilan slide terlihat menarik. Pada slide diatas terdapat beberapa 

judul pembahasan. Jadi apabila kita menggunakan hyprlink dan juga action 

tampilan itu akan menjadi jauh lebih menarik. Karena materi yang akan 

dibahas selanjutnya sesuai dengan apa yang ada di slide awal.
47

 

Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih 

efektif mampu membina sikap, ketrampilan, cara berpikir kritis dan lain-

lain bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja.
48

 

Dalam perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk terampil di 

bidang ilmu pengetahuan yang ia pelajari. salah satu sarana penyiapan 

tenaga kerja di masa depan adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, teknologi pembelajaran perlu 

dikuasai oleh para pendidik dan tenaga kependidikan yang lain. hal ini 

sangat penting untuk memenuhi tuntutan zaman yang perkembangan 

teknologinya semakin canggih dan pesat.
49
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 http://monthlytech.com/membuat-slide-presentasi-yang-baik-dan-menarik/ 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, hlm 25. 
49

 Isjoni, Pembelajaran Terkini, 2. 
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Dengan demikian antara dosen dan mahasiswa perlu melakukan 

kerja sama terutama dalam hal penerapan teknologi informasi yang selama 

ini bahkan jauh lebih cepat dan banyak dikuasai oleh mahasiswa sendiri 

ketimbang dosennya akan tetapi kontrol dan penanaman serta desain 

pendekatan dalam menerapkan model pembelajaran ini harus menjadi 

tanggung jawab dosen juga.
50

  

C. Pengertian Pembelajaran Andragogi 

Andragogi berasal dari kata Andros atau aner yang berarti orang 

dewasa. Kemudian agogos berarti memimpin. Andragogi berarti 

memimpin orang dewasa.  

Dari segi definisi, andragogi adalah seni dan ilmu mengajar orang 

dewasa. Sebagai ilmu, tidak ubahnya seperti ilmu yang lain, tentunya 

andragogi dapat dipelajari oleh siapa saja karena ia mengikuti 

hokum-hukum keilmuan pada umumnya bersifat objektif. Sebagai 

seni atau kiat, andragogi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata 

pembelajaran berasal dari kata ajar  yang berarti petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui, sehingga pembelajaran berarti proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
51

  

Menurut Knirk Gustafson dalam buku yang dikarang oleh Syaiful 

Sagala yang berjudul Konsep dan Makna Pembelajaran, berpendapat 

                                                 
50

 Didie Supriadie dan Deni Darmawan, Komunikasi Pembelajaran, (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 226. 
51

 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 18. 
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bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui 

tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi 

seketika, melainkan sudah melalui tahapan perancangan pembelajaran.
52

 

Menurut Rombepajung dalam buku yang dikarang oleh Muhammad 

Thobroni dan Arif Mustofa yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, 

berpendapat bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, 

pengalaman, atau pengajaran.
53

 

Jadi pembelajaran adalah suatu proses belajar yang sengaja 

dirancang agar siswa memperoleh ketrampilan melalui pelajaran, 

pengalaman, dan pengajaran.  

Pembelajaran  adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri 

individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan.
54

    

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid. Dalam hal ini guru berperan 

untuk memberikan kegiatan kepada murid untuk mempelajari hal-hal yang 
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 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfbeta, 

2013), 64. 
53

 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 18. 
54

 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetens,i Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 100. 
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baru sebagai sebuah pengalaman .
55

 Dalam pembelajaran guru harus 

memahami hakekat materi pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu 

pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir.
56

  

Guru harus mampu menguasai, memahami dan melaksanakan 

sejumlah metode mengajar, agar proses pembelajaran dapat dikembangkan 

dengan baik, efektif, efisien, dan penuh makna, serta tujuan dapat dicapai. 

Metode disebut baik manakala sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai 

dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai, dan sesuai sifat materi 

yang akan dikembangkan dalam pembelajaran.
57

   

Pembelajaran merupakan bagian yang sangat berperan untuk 

mewujudkan proses dan lulusan (output) yang berkualitas. Artinya, 

pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam mengajar, 

proses pembelajaran yang dilakukan dengan baik, akan menghasilkan 

lulusan yang baik, sebaliknya pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan.
58

 

D. Pembelajaran Pada Prodi PAI di STAIN  

Pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi 

PAI)  adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara 

sengaja oleh suatu lembaga pendidikan yang digunakan sebagai pusat 
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   Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, 61 
56

 Ibid, 63. 
57

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rajawali 

Pers, 2009, 25.  
58

 M. Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, (Semarang:RaSAIL Media 

Group, 2008), 1. 
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pendidikan dan pengembangan calon guru PAI yang professional, 

kompetitif, serta memiliki integritas moral dan kepribadian yang utuh.  

Perguruan Tinggi merupakan institusi pendidikan yang diharapkan 

dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademis dalam bidang 

keilmuan yang dipelajari. Di samping itu, lulusan perguruan tinggi juga 

dituntutuntuk mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki ke dalam 

dunia nyata. Perguruan tinggi harus senantiasa mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah dan berkembang dengan 

pesat. 

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh, 

baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aktivitas dan proses 

belajar mengajar yang berlangsung dalam perguruan tinggi. Perubahan dan 

pembaharuan perlu senantiasa dilakukan untuk mengantisipasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Perguruan tinggi 

perlu melakukan penyegaran dan pembaruan terhadap aktivitas dan proses 

pembelajaran yang berlangsung di dalamnya.
59

 

Visi Prodi PAI adalah sebagai pusat pendidikan dan 

pengembangan calon guru PAI yang  professional, kompetitif, serta 

memiliki integritas moral dan kepribadian yang utuh. 

Misi Prodi PAI adalah melaksanakan proses pendidikan dan 

pembelajaran secara professional,melaksanakan pembinaan profesi 

menjadi guru PAI, mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran 
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 Benny A Pribadi, Modal Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Dian 
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PAI dengan menyelenggarakan program dan kurikulum PAI yang sesuai 

dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Tujuan Prodi PAI adalah menghasilkan sarjana pendidikan agama 

Islam yang siapmenjadi guru Agama Islam pada pendidikan dasar dan 

menengah dengan memiliki kemampuan akademik yang professional, 

kompetitif, serta memiliki integritas moral dan kepribadian yang utuh. 

Ada 89 materi yang diajarkan dalam Prodi PAI,  berikut ini adalah 

struktur kurikulum Program Studi PAI STAIN Ponorogo Per Semester, 

antara lain sebagai berikut:  

SEMESTE

R 

KODE MATA 

KULIAH 

MATA KULIAH SKS JUMLA

H 

 

SEMESTE

R I 

1 PAI.1.1.1.01 Pendidikan 

Kwarganegaraan 

2 

 

10 SKS 

2 PAI.1.1.3.02 Bahasa Indonesia 2 

3 PAI.1.1.3.03 Bahasa Arab 2 

4 PAI.1.1.3.04 Bahasa Inggris 2 

5 PAI.1.1.2.07 Studi Fiqh 2 

SEMESTE

R II 

1 PAI.2.1.2.12 Ulumul Qur’an 2 

16 SKS 

2 PAI.2.1.2.13 Ulumul Hadits 2 

3 PAI.2.1.2.08 Ilmu Kalam 2 

4 PAI.2.1.1.09 Studi Akhlaq 

Tasawuf 

2 
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5 PAI.2.2.5.14 Fiqih Keluarga 2 

6 PAI.2.2.1.18 Sejarah 

Peradaban Islam 

2 

7 PAI.2.2.1.20 Perbandingan 

Madzhab 

2 

8 PAI.2.3.4.45 Psikologi Umum 2 

SEMESTE

R III 

1 PAI.3.2.2.10 Metodologi Studi 

Islam 

2 

22 SKS 

2 PAI.3.2.1.11 Ushul Fiqh 2 

3 PAI.3.2.2.15 Masail Fiqhiyah 2 

4 PAI.3.2.2.05 Studi Al-Qur’an 2 

5 PAI.3.2.2.06 Studi Al-Hadits 2 

6 PAI.3.2.1.16 Tafsir Pendidikan 2 

7 PAI.3.2.1.17 Hadits Pendidikan 2 

8 PAI.3.2.2.21 Sejarah 

Pendidikan Islam 

Klasik 

2 

9 PAI.3.3.2.43 Ilmu Pendidikan 2 

10 PAI.3.3.4.46 Psikologi 

Perkembangan 

2 

11 PAI.3.3.2.50 Manajemen 

Pendidikan 

2 

 1 PAI.4.2.1.19 Perbandingan 2  
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SEMESTE

R IV 

Pendidikan  

 

 

22 SKS 

2 PAI.4.2.2.22 Sejarah 

Pendidikan Islam 

di Indonesia 

2 

3 PAI.4.2.2.25 Ilmu Pendidikan 

Islam 

2 

4 PAI.4.2.2.35 MPAI 2 

5 PAI.4.3.2.44 Filsafat 

Pendidikan 

2 

6 PAI.4.3.4.47 Psikologi Belajar 2 

7 PAI.4.3.2.53 Teknologi 

Pendidikan 

2 

8 PAI.4.3.3.54 Pengembangan 

Kurikulum 

2 

9 PAI.4.3.2.55 Strategi Belajar 

Mengajar 

2 

10 PAI.4.3.2.59 Statistik 1 2 

11 PAI.4.3.2.61 Metodologi 

Penelitian 

2 

SEMESTE

R V 

1 PAI.5.2.2.23 Filsafat 

Pendidikan Islam 

2 

24 SKS 

2 PAI.5.2.2.26 Kapita Selekta 

Pendidikan Islam 

2 
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3 PAI.5.2.2.30 Studi MAteri Al-

Qur’an Hadits di 

MTs/MA 

2 

4 PAI.5.2.2.31 Studi Materi Fiqh 

di MTs/MA 

2 

5 PAI.5.2.2.32 Studi Materi SKI 

di MTs/MA 

2 

6 PAI.5.2.2.33 Studi MAteri 

AqidahAkhlaq di 

MTs/MA 

2 

7 PAI.5.2.3.36 Media 

Pembelajaran PAI 

2 

8 PAI.5.2.3.37 Penyusunan 

Silabus PAI 

2 

9 PAI.5.3.4.48 Bimbingan dan 

Penyuluhan 

2 

10 PAI.5.3.2.56 Pengelolaan 

Kelas 

2 

11 PAI.5.3.3.57 Model Penilaian 

Kelas 

2 

12 PAI.5.3.2.60 Statistik 2 2 

 

 

1 PAI.6.2.1.24 Pengembangan 

Pemikiran 

2  
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SEMESTE

R VI 

Pendidikan Islam  

 

 

 

22SKS 

2 PAI.6.2.2.27 Studi Kebijakan 

Pendidikan di 

Indonesia 

2 

3 PAI.6.2.2.34 Studi Materi PAI 

di 

SMP/SMA/SMK 

2 

4 PAI.6.2.3.38 Penyusunan RPP 

PAI 

2 

5 PAI.6.2.2.39 PPLK (Micro 

Teaching) 

2 

6 PAI.6.3.4.49 Sosiologi 

Pendidikan 

2 

7 PAI.6.3.1.58 Etika dan Profesi 

Keguruan 

2 

8 PAI.6.3.3.62 Metodologi 

Penelitian 

Pendidikan1 (kn) 

2 

9 PAI.6.3.3.64 Metodologi 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

2 

10 PAI.6.4.5.65 Psikologi 

Dakwah* 

2 
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11 PAI.6.4.5.66 Metode Dakwah* 2 

12 PAI.6.4.5.79 Pembelajara 

Berbasis TIK* 

2 

SEMESTE

R VII 

1 PAI.7.2.2.28 Kajian Buku Arab 2 

22 SKS 

2 PAI.7.2.2.29 Kajian Buku 

Inggris 

2 

3 PAI.7.2.3.40 PPLK II(Real 

Teaching) 

4 

4 PAI.7.2.5.41 KPM 4 

5 PAI.7.3.2.51 Studi Mandiri 

Manajemen 

Madrasah 

2 

6 PAI.7.3.3.52 Penyususnan 

RKS/M 

2 

7 PAI.7.3.3.63 Metodologi 

Penelitian 

Pendidikan2 (kl) 

2 

8 PAI..7.4.2.76 Manajemen 

Pemasaran* 

2 

9 PAI.7.4.2.77 Manajemen 

Pemasaran 

Organisasi 

Nirlaba* 

2 
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SEMESTE

R VIII 

1 PAI.8.2.3.42 Skripsi 6 6 SKS 

 

Beberapa materi tersebut telah dirangkum dalam suatu kurikulum 

yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Salah satu sarana 

penyampaian materi pelajaran di atas adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi masih dipandang penting terutama dalam 

bidang pendidikan di lembaga Perguruan Tinggi, karena berdampak besar 

bagi kehidupan mahasiswa di masa depan. 

Untuk itu teknologi pembelajaran perlu mendapat perhatian dari 

para dosen atau tenaga kependidikan yang lain dalam lingkungan 

pendidikan formal, sebab teknologi pembelajaran telah berkembang 

sebagai suatu teori dan praktik di mana proses, sumber, dan sistem belajar 

pada manusia, baik perorangan maupun dalam suatu ikatan organisasi 

dapat dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola dan dinilai.
60
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Profil STAIN Ponorogo  

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya STAIN Ponorogo 

Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo tidak dapat dipisahkan dari pasang surut dan 

perjalanan sejarah IAIN Sunan Ampel. Pada awal tahun 70-an IAIN 

Sunan Ampel tumbuh dengan pesat dan berhasil membuka 18 fakultas 

yang tersebar di tiga propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan 

Nusa Tenggara Barat. Salah satu fakultas yang dimaksud adalah 

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, yang pada tanggal 

6 Robi’ul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama 

Republik Indonesia yang sekaligus dimulai secara resmi 

penyelenggaraannya dengan membuka program Sarjana Muda 

(SARMUD). 

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel selanjutnya 

tumbuh dan berkembang dan mulai Tahun Akademi 1985/ 1986 

menyelenggarakan program doctoral (S1) dengan membuka jurusan 

Qadha’ dan Mu’amalah Jinayah. Selanjutnya berdasarkan tuntutan 

perkembangan dan organisasi perguruan tinggi maka dikeluarkanlah 

Kepres No 11 tahun 1997 tentang pendirian STAIN, yang 
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penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri 

Agama pada tanggal 25 Shofar 1418 H bertepatan denga 30 Juni 1997.  

Berdasarkan Kepres sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 

akademi 1997/1998 Fakultas Syari’ah Ponorogo beralih status dari 

fakultas daerah menjadi STAIN dan merupakan unit organic yang 

berdiri sendiri di lingkungan Departemen Agama, dipimpin oleh 

Ketua dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan pembinaan 

secara fungsional dilaksanakan oleh direktorat jenderal kelembagaan 

Agama Islam. Proses alih status fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN 

Sunan Ampel menjadi STAIN Ponrogo ditetapkan berdasarkan surat 

edaran Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997. 

Sejak alih status tersebut Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

professional dengan membuka tiga jurusan: Syari’ah, Tarbiyah, dan 

Ushuluddin.   

2. Letak Geografis  

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  Ponorogo yang disingkat 

dengan “STAIN Ponorogo” ini berkedudukan di Kabupaten Ponorogo 

Jawa Timur, tempatnya di Jl. Pramuka No. 156 Ronowijayan, Siman, 

Ponorogo.
61

 

STAIN Ponorogo berada di sebelah barat perempatan Jl. 

Letjen Soeprapto, yang lebih dikenal dengan perempatan kampus. 
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 Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 

2012/2013, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), 1. 
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Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Menur, sebelah barat dengan 

Jalan Pramuka gang IV, dengan perempatan kampus juga SMAN 1 

dan UNMUH Ponorogo. 

3. Visi, Misi Dan Tujuan 

a. Visi  

Sebagai pusat pendidikan dan pengembangan calon guru PAI 

yang professional, kompetitif, serta memiliki integritas moral dan 

kepribadian yang utuh.  

b. Misi  

Melaksanakan proses pembelajaran dan pengkajian ilmu-ilmu 

keislaman. Meumbuhkembangkan iklim akademis, agamis dan 

humanis. Melaksanakan pembinaan profesi menjadi guru PAI, 

mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran PAI dengan 

menyelenggarakan program dan kurikulum PAI yang sesuai dengan 

tuntutan  zaman dan kebutuhan masyarakat. 

c. Tujuan  

 Sekolah Tinggi Agama Islm Negeri Ponorogo bertujuan 

menjadi Perguruan Tiggi yang lebih maju, berkualitas dan egaliter. 

Menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang siap menjadi 

guru Agama Islam pada pendidikan dasar dan menengah dengan 

memiliki kemampuan akademik yang professional, kompetitif, serta 

memiliki integritas moral dan kepribadian yang utuh. 
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4. Keadaan Dosen dan Mahasiswa Prodi PAI STAIN Ponorogo 

a. Keadaan Dosen PAI di STAIN Ponorogo. 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah peneliti peroleh, 

untuk saat ini jumlah dosen tetap di STAIN Ponorogo berjumlah 

kurang lebih 23 orang yang bertugas mengajar di Prodi PAI. Dengan 

adanya penambahan Program Studi maka dibutuhkan tambahan 

jumlah dosen pengajar. Hal ini mengingat semakin luasnya jangkauan 

dan semakin besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi.  

b. Keadaan Mahasiswa STAIN Ponorogo 

Latar belakang Mahasiswa PAI di STAIN Ponorogo berasal 

dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pegawai, guru, 

pelajar, polisi, TNI, dan lain sebagainya, semua bergabung dalam satu 

naungan yaitu kampus STAIN Ponorogo. 

Adapun keadaan mahasiswa PAI di STAIN Ponorogo saat ini 

berdasarkan heregistrasi semester genap TA. 2014/2015 tercatat tahun 

2009 yaitu berjumlah 85 mahasiswa, tahun 2010 berjumlah 630 

mahasiswa, tahun 2011 berjumlah 735 mahasiswa, tahun 2012 

berjumlah 913 mahasiswa, tahun 2013 berjumlah 1180, tahun 2014 

berjumlah 1200 mahasiswa, sehingga jumlah seluruhnya mencapai 

4810  mahasiswa. 

  

5. Sarana dan Prasarana 
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Sarana dan prasarana merupakan suatu perlengkapan yang 

harus dimiliki lembaga formal, karena sarana dan prasarana 

merupakan suatu yang urgent bagi kelancaran kegiatan  belajar 

mengajar. Sarana dan prasarana merupakan tolak ukur terhadap 

tingkat kemajuan dan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri. 

Untuk menopang lancarnya kegiatan belajar mengajar 

sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo memiliki 

tanah yang seluas 31.540 M2 yang terbagi menjadi gedung bangunan 

seluas 22.084, sarana prasarana lain untuk kepentingan praktikum 

mahasiswa ada 15 set yang terpetakan dan kendaraan bermotor untuk 

membantu lancarnya proses kegiatan yang bersifat ilmiah baik untuk 

dosen maupun untuk mahasiswa.   

6. Susunan Organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo 

a. Unsur Pimpinan 

No JABATAN NAMA NIP 

1. Ketua  Dr. Hj. S. Maryam 

Yusuf, M.Ag 

195705061983303200

2 

2 Pembantu Ketua 

Bidang Akademik 

Dr. Basuki, M.Ag 197210102003121000 

3 Pembantu ketua 

Bidang Adm. 

Umum 

Dr. Agus Purnomo, 

M.Ag 

19730801199831001 
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4 Pembantu Ketua 

Bidang 

Kemahasiswaan 

Dr. Syaifullah, M.Ag 196208121993031001 

 

b. Jurusan  

1) Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

No JABATAN NAMA NIP  

1 Ketua Jurusan 

Syari’ah dan 

Ekonomi Islam 

Dr. H. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M.Ag 

197207142000031005 

2 Sekertaris jurusan 

Syari’ah dan 

Ekonomi islam 

Ridho Rokamah, 

M.SI 

197412111999032002 

3 Kaprodi Ahwal 

Syakhsiyah 

Dr. Abid Rohmanu, 

M.HI 

197611071994031001 

4 Kaprodi 

Mu’amalah 

Khusniati Rofi’ah, 

M.SI 

197401102000032001  

5 Kaprodi Perbankan 

Syari’ah 

Agung Eko 

Purwana, M.SI 

197109232000031002 

6 Kaprodi Ekonomi 

Syari’ah 

Aji Damanuri, M.EI 197506022002121000 

7 Staff Jurusan 

Syari’ah dan 

Asanam Rifa’I, ST 197412202003121002 
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Ekonomi Islam 

8 Staff Prodi 

Perbankan Syari’ah 

Amin Wahyudi, 

M.EI 

197502072009011007 

9 Staff Prodi Akhwal 

Syakhsiyah 

Aghis Mustaghfir, 

S.H.I 

- 

10 Staff Prodi 

Mu’amalah 

Ahmad Hartanto 

S.HI 

- 

 

2) Jurusan Ushuluddin  

No JABATAN NAMA NIP  

1 Ketua Jurusan 

Ushuluddin dan 

Dakwah 

Dr. H. Moh. Munir, 

Lc. M.Ag 

196807051999031001 

2 Sekertaris Jurusan 

Ushuluddin dan 

Dakwah 

Dr. Iswahyudi, 

M.Ag 

- 

3 Kaprodi ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir 

Irma Rumtianing 

UH., M.H.I 

197402171999032001 

4 Kaprodi 

Komunikasi dan  

Penyiaran Islam 

Muh. Widda Djuhan, 

M.Si 

197410032003121002 

5 Staff Jurusan 

Ushuluddin dan 

Suwondo, M.Ak 197205042005011003 
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Dakwah 

6 Staff Komunikasi 

dan Penyiaran 

Islam. 

Darmuji, M.Pd 197610182003121002 

 

3) Jurusan Tarbiyah 

No JABATAN NAMA NIP  

1 Ketua Jurusan 

Tarbiyah 

H. Mukhlicon 

Efendi, M.Ag 

197104302000031002 

2 Sekertaris Jurusan 

Tarbiyah 

Retno 

Widyaningrum, S.Si, 

M.Pd 

197010122000032001 

3 Kaprodi PAI Dr. Miftahul Ulum, 

M.Ag 

19743062003121003 

4 Kaprodi PBA Drs. Moh. Mukhlas, 

M.Pd 

196010111994031001 

5 Kaprodi TBI Dr. Harjali, M.Pd 196704132000031002 

6 Kaprodi PGMI  Hj. Elvi Yuliani 

Rochmah, M.Pd.I 

19720709119832004 

7 Kaprodi 

Manajemen 

Pendidikan Islam 

Kharisul Wathon, 

M.Pd.I 

197306252003121002 

8 Kaprodi Hj. Evi Mu’afifah, 197409092005011001 
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Pendidikan Guru 

RA 

M.Ag 

9 Staff Jurusan 

Tarbiyah 

1. Drs. Syamsul 

Hadi 

2. Rizka Triana, 

S.H.I 

196508162005011001 

 

- 

10 Staff Prodi PAI Pryla Rochmawati, 

M.Pd 

198204072009011011 

11 Staff Prodi PBA Ali Ba’ul Husna, 

M.SI 

19830929201101212 

12 Staff Prodi TBI Nurul Hasanah, 

M.Pd 

- 

13 Staff Prodi PGMI Ahmad Syaikhuddin, 

M.PdI 

197505292006041003 

14 Staff Prodi MPI Ali Mustopa, S.PdI - 

15 Staff Prodi PGRA Moh. Andrian Okta 

F, S.PdI 

- 

 

4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 

No JABATAN NAMA NIP  

1 Kepala P3M Dr. Aksin, M.Ag 197407012005021004 

2 Sekretaris Luhur Prasetyo, 

M.E.I 

1978011228041002 
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3 Divisi Penelitian Dr. Mamba’ul 

Ngadimah, M.Ag 

197402041998031009 

4 Divisi Penelitian 

pada Masyarakat 

Fa’iq Ainurrofiq, 

M.Ag 

198401302011011008 

5 Divisi Penerbitan M. Harir Muzakki, 

M.H.I 

197711012003121001 

6 Divisi Urusan Studi 

Gender 

Esti Yuli Widayanti, 

M.Pd 

197907192006042002 

 

 

 

 

5) Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan 

No JABATAN NAMA NIP  

1 Kepala Bagian 

Administrasi 

Umum, Akademik 

dan Keuangan 

H. A. Fachruddin 

Lathif, SE, MSI 

197112271199800100

2 

 

B. Data Khusus 

1. Latar Belakang Penggunaan Media Power Point pada Prodi PAI 

Media juga dapat membangkitkan motivasi dan minat 

mahasiswa. Selain itu media pembelajaran dapat membantu 
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mahasiswa meningkatkan pemahaman. Dalam proses pembelajaran, 

media merupakan salah satu aspek penting dalam penyampaian 

materi. 

Media yang baik adalah yang mudah dijangkau. Sementara 

ini media yang sering kita jumpai di setiap kelas di kampus STAIN 

Ponorogo yaitu LCD. Sarana ini dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembantu dalam mengajar, salah satunya dengan menggunakan 

power point maka dosen dapat dengan mudah menyampaikan materi 

dan mahasiswa dengan mudah mengerjakan tugas presentasinya. 

Latar belakang dosen PAI menggunakan power point antara 

lain tersebut dalam hasil wawancara penulis dengan dosen mata 

kuliah Perbandingan Pendidikan yaitu Bu Dr. Mamba’ul Ngadimah, 

M.Pd., menjelaskan tentang alasan beliau menerapkan power point 

dalam pembelajaran pada prodi PAI, yaitu: 

Power point adalah kumpulan slide yang  berisi poin-poin penting 

digunakan sebagai media untuk mengklarifikasi materi pelajaran 

yang belum dipahami mahasiswa. Biasanya disampaikan di akhir 

pelajaran sebagai refleksi dari dosen untuk mengulang kembali agar 

mahasiswa lebih paham”62
 

 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangatlah 

penting. Karena fungsi media dalam kegiatan tersebut disamping 

sebagai penyaji stimulus informasi, sikap, dan lain-lain, juga untuk 

meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Dalam hal-

hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah 

                                                 
62

Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-V/2015 lampiran laporan hasil 

penelitian ini  
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kemajuan serta untuk memberikan umpan balik. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Bu Medina, M.Pd.I selaku dosen Pengembangan 

Kurikulum prodi PAI, yaitu:  

Pertama agar mahasiswa mendapat pemahaman yang sama, jadi 

dengan adanya power point mahasiswa mengetahui mana garis besar 

yang disampaikan dosen. Kedua agar mereka tertarik dan 

mendukung motivasi mereka untuk membaca dan mendengarkan. 

Karena mahasiswa mempunyai karakter masing-masing dalam 

belajar. Ada yang mempunyai karakter audio, jadi mahasiswa lebih 

senang belajar dengan mendengarkan, ada juga yang lebih menyukai 

visual, jadi mahasiswa lebih paham jika melihat dan membaca. Ada 

juga yang audio visual, jadi mahasiswa akan lebih paham jika ia 

membaca dan mendengar. Semuanya kembali kepada individu 

masing-masing.
63

 

 

Untuk menyamakan pemahaman mahasiswa maka perlu satu 

media yang bisa membuat mahasiswa fokus memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan dosen. Mahasiswa mempunyai karakter 

belajar yang berbeda-beda, sebagai dosen sebaiknya sebelum 

mengajar dapat mengenali karakter belajar mahasiswa, agar mudah 

dalam menyampaikan materi karena dosen harus berusaha 

memenuhi karakter mahasiswa mereka, baik audio maupun visual. 

Latar belakang penggunaan power point dalam pembelajaran 

pada prodi PAI ini karena materi-materi yang disampaikan sangat 

verbal dan sulit disampaikan apabila hanya mengandalkan metode 

ceramah. Apalagi saat ini sudah tersedia berbagai media yang bisa 

dimanfaatkan dalam membantu pengajaran seperti yang 

diungkapkan Bapak Hawwin Muzakki, M.Pd., bahwasanya: 
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Zaman sudah modern, sekarang bukan zaman batu lagi sehingga 

tidak perlu menulis dengan tangan karena sudah ada komputer dan 

laptop. Yang lebih memudahkan dalam menyampaikan materi dan 

mahasiswa bisa lebih perhatian dalam pelajaran. Karena mahasiswa 

tidak hanya mendengarkan saja akan tetapi dia juga bisa melihat 

langsung.
64

 

 

Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu media sangat 

dibutuhkan  untuk dapat memudahkan dosen dalam menyampaikan 

materi tersebut,  salah satunya yaitu dengan media power point. 

Sebagaimana yang telah disampaikan Bu Mamba’ul Ngadimah, 

M.Pd,. yang menyatakan bahwa: 

Power point salah satu diantara sekian banyak media yang digunakan 

dalam presentasi tugas dan alat bantu menyampaikan materi 

terutama materi yang sangat luas bisa disampaikan secara singkat, 

menarik dan efektif.
65

 

 

Dengan poin-poin penting yang dirangkum dan dirancang 

dengan menggunakan slide yang menarik akan lebih diterima dan 

mudah dipahami mahasiswa seperti yang diungkapkan dosen mata 

kuliah Pengembangan kurikulum Bu Wiwin Rif’atul, M.Pd, yaitu: 

Materi yang banyak jika dirangkum akan menjadi poin-poin penting 

yang lebih efektif dan mudah diterima oleh mahasiswa. Selain 

ringkas, juga dapat menghemat waktu.”66
 

 

Dan pernyataan ini diperkuat oleh Vina Humaira, mahasiswa 

prodi PAI semester II, yang juga berpendapat bahwa presentasi 
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menggunakan power point sangat memudahkan pemateri 

menyampaikan poin-poin penting.
67

 

Mempermudah menyampaikan informasi kepada orang lain 

agar materi lebih menarik dan mudah diterima oleh mahasiswa 

adalah salah satu alasan Siti Qomariyah, mahasiswa prodi PAI 

semester II.
68

 

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa prodi PAI 

STAIN Ponorogo mengenai latar belakang penggunaan power point, 

Melinda Dwi Lestari mengungkapkan sebagai berikut: 

Power point bukanlah media yang asing lagi khususnya di kalangan 

pelajar dan pengajar. Siapapun bisa membuat dan menggunakan 

media ini, karena media tersebut sangat familiar. Di kampus STAIN 

setiap ruang kelas terdapat fasilitas LCD, ini salah satu media yang 

paling mudah digunakan untuk presentasi dari pada media yang 

lain”69
 

 

Fasilitas kampus merupakan sarana prasarana yang sengaja 

disediakan oleh lembaga untuk membantu para dosen dan 

mahasiswa untuk melancarkan kegiatan perkuliahan. Alasan ini 

diperkuat oleh alasan Siti Fatimah yang juga mahasiswa prodi PAI 

STAIN Ponorogo semester IV, yaitu:  

Karena di sini tersedia fasilitas LCD. Jadi paling mudah kalau 

presentasi dengan power point. Membuat power point itu sangat 

mudah yang penting fasilitas ada. Media yang paling mudah 

dijangkau ya LCD. Untuk memanfaatkannya saya memakainya 
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ketika presentasi. Dan saya presentasi selalu menggunakan media 

power point dan juga makalah.”70
 

 

Dengan menggunakan media power point akan 

mempermudah para dosen dalam menyampaikan materi dan lebih 

menarik mahasiswa untuk memperhatikan pelajaran,  hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Melinda Dwi Lestari, salah satu mahasiswa 

Prodi PAI semester II: 

Media yang mudah dijangkau di kampus STAIN dan pasti ada di 

setiap ruang kelas adalah LCD. Mahasiswa memanfaatkan media 

tersebut yang paling sering dan mudah adalah dengan presentasi 

menggunakan power point.”71
 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa prodi PAI 

semester II, Fitriana Nurmayanti bahwasanya media power point 

mudah dibuat dan digunakan, fasilitas yang tersedia di dalam kelas 

adalah untuk membantu kelancaran kegiatan perkuliahan.
72

 

Salah satu karakteristik media pembelajaran yang baik adalah 

yang mudah dijangkau.
73

 Power point adalah media yang digunakan 

dengan memanfaatkan fasilitas LCD yang telah disediakan oleh 

sarana prasarana kampus STAIN Ponorogo.  

Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam 

penerapannya, yaitu ada beberapa kelas yang fasilitas LCD rusak 
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dan belum diperbaiki hingga saat ini.
74

 Ini perlu mendapat perhatian 

lebih dari pihak kampus terutama bagian sarana prasarana demi 

kelancaran selama kegiatan perkuliahan berlangsung. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat dosen senior STAIN yaitu 

Bapak Sugihanto, M.SI., yang juga berpendapat bahwa: 

Termasuk kendala besar dalam menyampaikan materi menggunakan 

power point yaitu keterbatasannya fasilitas dari kampus, sekarang ini 

banyak LCD di ruangan kelas tapi rusak, dan juga stop kontak hanya 

satu, sehingga jika batrei laptop habis tidak bisa mengisi batrei. Ini 

merupakan kendala yang belum mendapat perhatian dari atasan.
75

 

 

Pendapat di atas menyimpulkan bahwa kendala tentang 

fasilitas kampus membuat pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

media menjadi terhambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

salah satu ruang kelas yang tidsk ada LCD di ruangan tersebut. Yang 

tinggal hanya tempatnya saja.
76

 Seandainya dari pihak sarana 

prasarana memperhatikan hal tersebut dan segera memberi solusi 

atas masalah yang terjadi maka proses kegiatan belajar mengajar 

akan berjalan lancar. 

Beberapa pendapat mengenai latar belakang penggunaan 

media pembelajaran power point di atas berbeda dengan yang 

disampaikan dosen kita Bapak M. Fuadi, M.Pd bahwasanya beliau 

tidak menggunakan media dalam pembelajarannya dengan alasan: 
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Kurikulum yang saya sampaikan tidak nuntut. Saya lebih 

menekankan pada aspek belajar mandiri. Saya menerapkan sistem 

andragogik, yaitu dimana anak diperlakukan sebagai orang dewasa.
77

 

Akan tetapi beliau setuju dengan adanya penggunaan media 

tersebut, media power point sangat membantu dosen dalam 

menyampaikan materi, power point merupakan metode yang 

mempermudah mahasiswa memahami materi yang diajarkan.   

Begitu pula yang disampaikan oleh dosen senior STAIN 

ponorogo yaitu Ibu Futihati menyampaikan persetujuannya 

menggunakan media power point karena materi pelajaran dapat 

terkonsep dari awal hingga akhir, poin-poin yang disampaikan dapat 

dijadikan ringkasan sebagai acuan dalam evaluasi.
78

 

Akan tetapi berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh 

dosen Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yaitu Ibu Yusmikha 

Ulya yang mempunyai pendapat bahwa: 

“Tidak semua mata kuliah bisa disampaikan dengan menggunakan 

media power point, mata kuliah sejarah tidak bisa disampaikan 

dengan poin-poin penting karena di dalamnya berisi cerita atau 

sejarah yang harus disampikan detil bukan hanya poin-poinnya saja. 

Jadi menurut saya ceramah lebih efektif dari pada menggunakan 

power point pada mata kuliah tertentu.
79

 

 

Jadi dengan memperhatikan mata pelajaran tertentu yang sesuai, 

melihat situasi dan kondisi, dapat menjadi pertimbangan dalam 

menggunakan media pembelajaran khususnya power point. 
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2. Manfaat Dan Tujuan Digunakannya Media Power Point 

Manfaat dari penggunaan power point telah dirasakan oleh 

beberapa aspek, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. 

Menurut Bu Mamba’ul Ngadimah, beliau menjelaskan bahwasanya 

manfaat power point untuk mempersingkat, lebih efisiensi, dan 

efektivitas waktu, memudahkan mahasiswa untuk menganalisis.
80

  

Sedangkan Bu Wiwin Rif’atul, M.Pd., memaparkan sebagai berikut:  

Manfaat presentasi dengan power point mempermudah dosen dalam 

mengajar dan sangat membantu dalam mempersingkat materi yang 

banyak.
81

 

 

Pendapat yang diungkapkan Bu Medina Nur Asyifah 

Purnama, M.Pd.I sama seperti yang diungkapkan oleh Bu Wiwin 

Rif’atul bahwasanya manfaat menggunakan media power point 

adalah : 

Manfaat dan tujuan penggunaan power point menurut saya sangat 

membantu dosen dalam mengajar, karna di dalam slide tersebut 

berisi poin-poin penting yang sengaja dirangkum, jadi 

menyampikannya kepada mahasiswa juga terstruktur. Ketika kita 

keluar dari topik maka kita akan kembali dengan sendirinya.
82

 

 

Dalam menyampaikan materi dosen hendaknya mempunyai 

konsep yang terstruktur, yang berguna untuk mengontrol dan 

mengatur alurnya materi agar rapi dalam penyampaiannya. Manfaat 

dan tujuan media power point menurut mahasiswa STAIN prodi PAI 
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adalah sebagai berikut: Menurut   Siti Fatimah, mahasiswa semester 

IV, menyatakan bahwasanya 

 “Presentasi menggunakan media power point membuat mahasiswa 

lebih percaya diri karena materi yang akan disampaikan sudah 

terkonsep dengan rapi.
83

  

 

Pendapat tersebut sesuai dengan yang disampikan oleh dosen 

senior STAIN ponorogo yaitu Ibu Futihati yang menyampaikan 

bahwa manfaat mengajar menggunakan power point sebagai media 

pembelajaran adalah materi yang disampaikam dapat terkonsep 

dengan baik dari awal hingga akhir, hal ini berkaitan dengan 

pendapat Siti Fatimah yang menyampaikan bahwa hal ini akan 

membuat mahasiswa lebih percaya diri saat presentasi.
84

  

Dalam mengkonsep dan mendesain materi dalam bentuk 

power point, materi yang utuh perlu dikemas menjadi suatu 

informasi yang menarik dan tidak membosankan jika disampaikan 

kepada mahasiswa. Menurut Imro’atus Sholihah, semester VI 

menyatakan bahwa power point berguna untuk mempermudah 

pembelajaran, mudah diingat, mudah disimpan dan mudah 

digunakan dan dapat dipakai secara berulang-ulang.
85

 Fungsi media 

tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap mahasiswa maupun 

dosen, dengan begitu maka dalam pelajaran apapun dan sebanyak 
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apapun materi yang akan disampaikan, dosen akan memanfaatkan 

media power point tersebut untuk membantu mengajar dari pada 

menyampaikan materi dengan metode ceramah. Fungsi tersebut 

seperti yang dikatakan oleh Fitriana Nurmayanti, semester II, 

bahwasanya media akan sangat membantu dosen dalam mengajar 

dan membantu mahasiswa dalam menyampaikan tugas makalah 

dengan presentasi.
86

 

Seperti yang disampaikan oleh Aminatus Sakdiyah semester 

VI, presentasi yang seperti ini yang akan membuat mahasiswa 

menjadi lebih paham terhadap materi yang diterima.
87

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa power 

point mempunyai peran yang sangat efektif dan efisien karena 

mempunyai beberapa manfaat positif bagi pembelajaran. Pada 

intinya manfaat power point berdasarkan hasil wawancara beberapa 

dosen dan mahasiswa tersebut adalah membantu menyampaikan 

materi dengan penyampaian yang menarik, dan bertujuan untuk 

mempermudah dalam presentasi. 

Dalam pembuatan dan penerapan media power point perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu: 

1) Visible (mudah dilihat dan dibaca) 

2) Simple (sederhana dan tidak norak) 
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3) Colorfull (gunakan warna) 

4) Justified by the Content (slide yang digunakan tidak terlalu   

banyak, max. 8-10/ min.2-3) 

Keempat prinsip tersebut perlu diperhatikan dalam 

pembuatan power point, agar pembelajaran tidak membosankan dan 

presentasi menjadi menarik serta bertujuan untuk mempermudah 

mahasiswa dalam menyampaikan tugas dalam presentasi. Dan pada 

akhirnya terciptalah pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Vina Humaira mahasiswa 

semester II.
88

  

Beberapa dosen yang tidak menggunakan media power point 

mengungkapkan bahwa sebenarnya media power point banyak 

manfaat di dalamnya, antara lain efektif dalam membantu 

menyampaikan poin-poin materi yang banyak, sehingga menjadi 

sebuah ringkasan yang  mudah disampaikan dan bisa diberikan 

kepada mahasiswa sebagai acuan dalam evaluasi. Hanya saja 

membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam pembuatannya untuk 

bisa membuat power point yang baik agar lebih mudah diterima oleh 

mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh ibu Yusmikha Ulya, dosen 

Sejarah Ilmu Pendidikan di Indonesia STAIN Ponorogo.
89
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Bapak M. Fuadi pun menyatakan demikian, memang banyak 

manfaat dalam menggunakan media power point dalam pelajaran, 

tapi setiap dosen mempunyai cara masing-masing dalam 

menyampaikan materi pelajarannya. Salah satu kelebihannya adalah 

power point dapat membuat mahasiswa  fokus pada materi 

pelajaran.
90

  

 

3. Langkah-Langkah Dalam Membuat Dan Menerapkan Power 

Point 

Dalam penerapan power point para dosen STAIN Ponorogo 

memiliki langkah-langkah yang berbeda-beda. Apabila langkah-

langkah yang diterapkan bisa berjalan dengan lancar maka dari pihak 

dosen akan mudah dalam menyampaikan materi dan mahasiswa 

akan mudah dalam mempresentasikan tugasnya. Dengan adanya 

fasilitas yang tersedia, maka mahasiswa seharusnya memanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya penggunaan media tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara seperti yang dikatakan mahasiswa prodi PAI 

semester II, Melinda Dwi Lestari yaitu: 

Penggunaan power poin akan maksimal jika dalam pembuatannya 

memperhatikan hal-hal seperti: keunikan, sisipan gambar atau 

animasi, warna dan lain-lain. Sehingga menarik dan tidak akan 

membuat bosan. Presentasi jadi semangat, teman-teman juga akan 

perhatian dengan pelajaran. Mereka akan tertarik dengan penyajian 

presentasi kita.”91
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Pendapat di atas sama seperti yang diungkapkan dosen 

Pengelolaan Kelas yaitu Bapak Arif Rahman Hakim bahwasanya 

dalam pembuatan media perlu diperhatikan adalah kontras warna, 

gambar animasi yang sesuai dengan materi, jenis huruf, warna 

background. Jika beberapa hal tersebut sangat diperhatikan dalam 

pembuatan power point maka media tersebut akan sangat menarik 

dan digemari mahasiswa, dengan kata lain media pembelajaran 

tersebut menjadi efektif dan layak untuk diterapkan.
92

 Di bawah ini 

ada beberapa langkah-langkah penerapan power point di kelas 

khususnya dosen PAI dalam mengajar yaitu:  

1. Hasil wawancara dengan dosen STAIN Ponorogo, Bu. 

Mamba’ul Ngadimah, M.Pd., mengungkapkan pendapatnya, 

yaitu: 

Pembuatan Power Point :  

Saya membuat slide sangat sederhana. Kalau ada di internet yang 

sekiranya bagus saya mengambil dari internet. Setelah itu saya 

tinggal blok materi dan saya pindah ke dalam slide. 

 

Penerapan Power Point :  

Saya menerapkan ppt biasanya diakhir pelajaran ketika anak-anak 

ada yg blm paham maka saya perlu mengklarifikasi materi tersebut 

dan biasanya saya menggunakan ppt.  

 

Memanfaatkan teknologi yang sudah maju saat ini juga 

termasuk kreatifitas. Media pembelajaran digunakan hanya sebagai 

alat bantu, bukan untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. 

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa media power point hanya 
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digunakan sebagai klarifikasi yang disampaikan di akhir pelajaran 

sebagai bahan kesimpulan untuk memperkuat ingatan mahasiswa. 

2. Hasil wawancara dengan Bu. Wiwin Rif’atul, M.Pd., 

mengungkapkan pendapatnya yaitu: 

Pembuatan Power Point: 

Pertama yang saya lakukan adalah membuat konsep dari materi, 

kemudian poin-poin yang saya buat saya masukkan ke dalam slide 

dengan font sederhana artinya tidak aneh-aneh yang penting mudah 

dibaca dan ukurannya jelas tidak terlalu kecil, untuk warna font saya 

gunakan hitam atau putih sesuai dengan background, warna 

background saya lebih hati-hati dalam memilih, jika terlalu terang 

akan membuat mata sakit. 

 

Penerapan Power Point: 

Saya menggunakan power point sebagai klarifikasi dalam 

pembelajaran di kelas, ketika presentasi dari mahasiswa telah selesai 

maka saya menerangkan kembali poin-poin yang saya anggap 

penting dengan menggunakan slide. Tujuannya untuk 

mengklarifikasi jika ada sesuatu yang belum tersampaikan dalam 

presentasi 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dosen  

membuat power point telah memperhatikan prinsip pembuatan 

power point yang baik dan benar. Terbukti bahwa slide yang dibuat 

sederhana artinya tidak norak dan yang paling penting mudah 

dibaca. Untuk pemilihan ukuran, bentuk dan warna font juga perlu 

diperhatikan. Gambar ini merupakan salah satu contoh slide yang 

perlu diperhatikan dalam ukuran dan bentuk font agar lebih terlihat 

jelas.
93
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Dalam suatu pembelajaran diperlukan klarifikasi atau 

pengulangan materi dengan tujuan agar mahasiswa lebih paham dan 

mengingatkan kembali tentang materi yang telah lalu. 

3. Hasil wawancara dengan Bu. Medina menjelaskan pendapatnya 

bahwa: 

Pembuatan Media Power Point: 

Membuat power point yang penting menarik. Pertama merangkum 

materi dulu, kemudian perhatikan desain yang cocok dengan tema 

materi. Kalau ada waktu membuat sendiri, terkadang  download dari 

internet. 

 

Setelah itu masukkan poin-poin ke dalam slide tadi, saya member 

gambar yang sesuai dengan tema agar menarik, kemudian font yang 

digunakan warnanya hitam atau putih saja, untuk font tidak main 

warna, karena yang netral dan mudah dibaca hanya itu. Model 

tulisannya biasa, jika tidak maka akan membuat materi tidak jelas 

apalagi untuk mahasiswa yang duduk di belakang sendiri. Member 

warna background yang sesuai dan tidak terlalu mencolok. 

 

Penerapan Media Power Point: 

Jadi saya menggunakan power poin pada pertemuan pertama dan 

kedua total dari saya sendiri, tapi pertemuan berikutnya mahasiswa 

yang presentasi dan saya wajibkan menggunakan power poin dan 

dikumpulkan kepada saya untuk saya beri nilai, jadi saya memberi 

nilai bukan dari makalah yang mereka buat, tapi dari power point 

yang mereka kumpulkan. Kemudian setelah mereka selesai 

presentasi saya gunakan untuk mengklarifikasi atau mengulangi 

poin-poin penting yang sudah dipresentasikan tadi. Barangkali ada 

yang belum paham, atau ada poin penting yang belum 

tersampaikan.
94

 

 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

pembuatan slide presentasi agar efektif dan efisien perlu 

diperhatikan prinsp-prinsip yang berlaku, antara lain yaitu: 

a. Visible (mudah dilihat dan dibaca) 
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b. Simple (sederhana dan tidak norak) 

c. Colorfull (gunakan warna) 

d. Justified by the content (jumlah slide tidak terlalu banyak) 

Dalam penerapannya dosen mewajibkan mahasiswa untuk 

menggunakan power point sebagai tugas presentasi makalah. Setelah 

mahasiswa selesai mempresentasikan tugasnya dosen menampilkan 

slide yang berisi poin-poin penting dari materi untuk mengklarifikasi 

pelajaran tersebut. Klarifikasi dalam suatu pembelajaran sangat 

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 

materi. 

4. Hasil wawancara dengan Bpk. Hawwin Muzakki, M.Pd 

Pembuatan media power point: 

Saya membuat power point sederhana, simpel saja. Saya tidak terlalu 

memperhatikan background, tapi lebih mengutamakan poin-poin 

materi yang akan saya sampaikan. Dan yang terpenting mahasiswa 

bisa memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang saya 

tampilkan melalui slide power poin. 

 

Penerapan media power point: 

Saya menjelaskan materi yang dikuatkan dengan menggunakan 

power point. Yang saya tampilkan dalam slide hanya poin-poin 

penting dari materi yang saya jelaskan. Selain menggunakan slide 

saya juga menggunakan media papan tulis dan spidol jika masih ada 

mahasiswa yang bertanya atau belum paham pelajaran. 

 

Media yang digunakan adalah slide presentasi yang 

sederhana. Karena yang terpenting adalah poin-poin materi yang ada 

di dalamnya, tampilan luar boleh bagus tapi isinya slide atau poin-

poin yang akan disampaikan inilah yang terpenting. 

5. Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa prodi PAI  
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Beberapa pendapat positif ini disampaikan oleh mahasiswa 

prodi PAI dari beberapa semester dalam menanggapi dosen yang 

menggunakan power point dalam pengajarannya di kelas diantaranya 

yaitu: cukup kreatif, inovatif, dan tidak membosankan.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Sebagai tindak lanjut dari paparan data, maka akan dikemukakan 

analisa data yang berhubungan dengan paparan data khusus (rumusan 

masalah). Adapun analisa data tersebut sebagai berikut : 

A. Latar Belakang Penggunaan Media Power Point  

Di era globalisasi ini, komputer sebagai salah satu produk teknologi 

canggih yang dipandang mampu menjawab tantangan pengembangan 

pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Nana Sudjana menyatakan 

bahwa keuntungan mendayagunakan media komputer dalam pembelajaran 

adalah.
95

 

4) Cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi 

belajar siswa   

5) Warna, musik dan grafis animasi dapat memberikan kesan realisme 

6) Kemampuan memori memungkinkan penampilan siswa yang telah 

lampau dapat direkam dan dipakai pada saat yang dikehendaki.  

Pemanfaatan komputer sebagai sarana pembelajaran dapat 

memberikan pengaruh yang sangat positif karena memiliki sifat yang 

representative dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan media power 

point, guru dapat menyajikan materi dengan animasi, menambahkan video 

dan lain sebagainya. Kelebihan itu dapat mengaktifkan fungsi kognisi, 

afeksi dan sensorik siswa. 
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Dalam dunia perkuliahan, media merupakan suatu komponen 

pendukung dalam pembelajaran. Begitu pula yang telah diterapkan oleh 

para dosen di STAIN Ponorogo dalam memanfaatkan media power point 

sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi.  

Media power point untuk membantu mempersingkat materi 

menjadi beberapa point. Untuk mengklarifikasi lagi materi yang telah 

disampaikan, maka dosen menggunakan media power point sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran.
96

  

Menyetarakan pemahaman antara mahasiswa satu dengan yang 

lain, serta menarik minat dan mendukung motivasi mereka untuk 

membaca dan mendengar. Karena dalam pembelajaran setiap individu 

mempunyai karakter belajar masing-masing dalam memahami materi, ada 

karakter belajar visual, audio dan audio visual. Bagi mahasiswa yang 

mempunyai karakter belajar dengan visual, dosen  menyajikan power point 

agar mereka bisa membaca point-point penting yang telah dirangkum 

sebagai pokok dari materi yang diajarkan. Selain itu dosen juga 

menggunakan metode ceramah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 

yang mempunyai karakter belajar audio.
97

  

Media juga dapat membangkitkan motivasi dan minat mahasiswa. 

Selain itu media pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan 
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pemahaman. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  dalam buku 

Attarbiyatu watta’liim mengungkapkan sebagai berikut: 

Bahwasanya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi 

indera dan lebih dapat menjamin pemahaman ........... orang yang 

mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya dan 

lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan mereka 

yang melihat, atau melihat dan mendengarnya.
98

 

 

Dalam menyampaikan materi dosen secara sengaja menggunakan 

media sebagai alat bantu agar materi yang banyak mudah dan cepat 

disampaikan. Dosen menggunakan beberapa alasan dalam penggunaan 

media dalam pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 

1. Kesesuaian atau Relevansi  

Artinya media tersebut harus sesuai dengan kebutuhan 

belajar, rencana kegiatan belajar, tujuan belajar dan karakteristik 

peserta didik.
99

 Media power point ini dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi agar menjadikan materi lebih menarik 

untuk disampaikan. Selain itu menggunakan media ini dapat 

merangkum materi yang banyak menjadi beberapa point penting 

yang bisa disampaikan secara singkat tanpa menghabiskan waktu 

yang lama. 

Penggunaan media power point di STAIN ini dalam rangka 

untuk menyampaikan silabi dan kurikulum yang ada supaya lebih 

bisa secara transparan, lengkap, dan secara mudah bisa 

disampaikan. Sebab kalau hanya dengan seminar kelas, mendengar 
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makalah-makalah maka mahasiswa cenderung kurang mendapat 

ilmu sebagaimana yang dimaksudkan kurikulum sehingga power 

point juga untuk berfungsi sebagai Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP) sehingga dalam 14-16 kali pertemuan bisa tersusun secara 

terprogram.
100

  

2. Kemudahan 

Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran yang 

disampaikan melalui media harus mudah dimengerti, dipelajari atau 

dipahami oleh peserta didik, dan sangat operasional dalam 

penggunaannya.
101

 

Dengan poin-poin penting yang disampaikan melalui slide 

yang menarik dibantu dengan media ceramah sebagai alat 

komunikasi dan juga penggunaan media lain seperti papan tulis 

akan membuat pemahaman mahasiswa menjadi lebih tajam.  

Baik dosen maupun mahasiswa menggunakan media power 

point adalah untuk mempermudah menyampaikan informasi 

kepada orang lain agar lebih menarik. Sehingga mahasiswa mudah 

memahami materi yang diajarkan.
102

 

Bentuk penyajian yang menarik telah disampaikan oleh 

beberapa dosen STAIN Ponorogo dalam menyampaikan materi 

dalam bentuk slide yang di dalamnya menggunakan seni huruf, 
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warna dan animasi atau gambar. Hal ini dilakukan sebagai usaha 

untuk membuat mahasiswa cenderung lebih tertarik dan tidak 

bosan terhadap materi pelajaran sehingga materi yang disampaikan 

dapat dengan mudah diserap oleh mahasiswa.
103

   

Selain dosen, mahasiswa pun ikut tertarik dengan 

menggunakan power point sebagai media yang digunakan untuk 

presentasi makalah. Permainan huruf, warna, dan animasi yang 

disajikan media power point lah yang membuat mahasiswa tertarik 

untuk menggunakan slide dalam presentasi.
104

  

3. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji. 

Sebuah presentasi bisa saja hanya terdiri dari gambar yang 

tidak mengandung teks sama sekali. Penjelasan dari gambar-

gambar tersebut akan diberikan oleh sang pembawa presentasi. 

Teks yang ada dalam presentasi bagaimanapun merupakan 

komponen yang cukup penting, setidaknya untuk mencantumkan 

judul presentasi serta point-point penting yang akan dibahas pada 

presentasi tersebut.
105

 

Dengan menampilkan gambar atau grafik yang tidak disertai 

keterangan di dalamnya sebagai materi dalam pembelajaran, secara 
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tidak langsung akan membuat rasa ingin tahu mahasiswa menjadi 

bertambah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih 

mahasiswa membaca keadaan yang abstrak. Melatih mahasiswa 

untuk menganalisis dan itu sangat perlu bagi pembelajaran tingkat 

mahasiswa.    

4. Materi pelajaran dan media harus sesuai karena akan berdampak 

pada hasil belajar mahasiswa. 

Media yang digunakan apabila tidak sesuai dengan pelajaran 

akan mempersulit mahasiswa dalam memahami informasi yang 

akan disampaikan. Dan ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

mahasiswa. Paham atau tidak mahasiswa tergantung dari 

bagaimana cara dosen mengolah materi menjadi menarik untuk 

disampikan dan mudah diserap oleh mahasiswa.  

Media yang relevan dengan materi pelajaran telah diterapkan 

oleh beberapa dosen di STAIN Ponorogo dalam meningkatkan 

pemahaman dan mempermudah penyampaian informasi terhadap 

mahasiswa.
106

   

5. Ketersediaan media di sekolah. 

Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran 

tersebut, bahan/materi yang akan disampaikan, ketersediaan alat, 
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pribadi guru, minat dan kemampuan siswa, dan situasi pengajaran 

yang akan berlangsung
.107 

Bagian sarana prasarana kampus STAIN Ponorogo telah 

menyediakan fasilitas berupa LCD dan komputer di setiap ruang 

kelas dengan tujuan untuk mempermudah berlangsungnya proses 

pembelajaran.
108

 
 

Akan tetapi ada beberapa kendala yang berhubungan dengan 

peralatan. Di beberapa kelas tidak ditemukan adanya proyektor, 

dan juga komputer yang disediakan oleh pihak kampus tidak bisa 

digunakan. Hal ini membuat dosen dan juga mahasiswa 

melengkapi sendiri peralatan yang belum tersedia. Dan hal ini perlu 

mendapat perhatian dari semua pihak, baik dari bagian sarana 

prasarana, dosen, dan juga mahasiswa untuk bisa bekerja sama 

menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan.
109

  

Fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus sangat 

mendukung untuk pemakaian media power point. Dan juga 

mayoritas materi perkuliahan efektif apabila disampaikan dengan 

menggunakan media power point. 
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B. Manfaat  dan Tujuan Penggunaan Media Power Point Dalam 

Pembelajaran. 

Ketrampilan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran 

sangat membantu keberhasilan peserta didik. Salah satu media yang sering 

digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi antara lain adalah 

media Power Point.
110

 

Setiap media mempunyai sisi positif dan negatif. Tergantung 

bagaimana cara pendidik mengolahnya menjadi suatu pebelajaran yang 

efektif dan efisien sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami 

materi dan mempermudah bagi dosen dalam mengajar.
111

 

Media power point menjadi  menarik untuk digunakan sebagai alat 

presentasi adalah kemampuan pengolahan teks, warna, gambar, serta 

animasi – animasi yang bisa diolah sesuai kreatifitas pengguna.
112

 

Sehingga presentasi terlihat menyenangkan dan tidak membosankan. 

Tentu saja hal ini didukung oleh kekreatifitasan dosen dalam membuat, 

mengolah dan menyampaikan kepada mahasiswa.  

Berikut diantaranya beberapa manfaat dari media power point 

antara lain yaitu:  

1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan 

animasi.  
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2. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Dapat 

disimpan dalam bentuk CD / Disket / Flashdisk, sehingga praktis 

untuk di bawa ke mana-mana.
113

  

Pada kenyataannya, hal negatif yang sering terjadi justru dengan 

praktisnya pembelajaran dan semakin canggihnya teknologi mahasiswa 

menjadi lebih malas dalam menulis pelajaran, karena mengandalkan soft 

copy yang disediakan oleh dosen dan dibagikan ketika akhir perkuliahan. 

Penyajian menarik tidak harus dengan permainan gambar, warna 

ataupun animasi. Akan tetapi bisa juga dengan cara penyampaian 

presentasi yang baik.
114

  

Pada sisi positif, dosen akan merasa terbantu dengan penggunaan 

media tersebut. Materi akan ringkas, terstruktur dari awal hingga akhir, 

dan sebagai alat dosen dalam mengontrol pembelajaran agar tidak keluar 

dari silabus.
115

 

Media berfungsi untuk memperkuat daya ingat. Mudah memahami 

dan memperkuat daya ingat adalah prinsip media pembelajaran. Apa yang 

dilihat dan didengar akan lebih memperkuat ingatan, dan akan lebih efektif 

lagi apabila dipraktekkan.
116
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Menggunakan media ini dapat merangkum materi yang banyak 

menjadi beberapa point penting yang bisa disampaikan secara singkat 

tanpa menghabiskan waktu yang lama.
117

 

Pendapat tentang kelemahan power point adalah banyak 

menghabiskan waktu jelas tidak benar.
118

 Karena menurut teori di atas 

power point itu berfungsi untuk merangkum materi yang banyak menjadi 

poin-poin penting yang akan disampaikan dengan waktu yang singkat. Jadi 

fungsi power point untuk mempersingkat waktu selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Beberapa tujuan penggunaan media power point dalam 

pembelajaran antara lain adalah untuk menghemat waktu untuk berbicara 

di luar silabus sehingga selalu fokus dalam materi, penyampaian materi 

lebih terstruktur, mempersingkat, efisiensi, dan efektifitas waktu, 

memudahkan menganalisis. Salah satu kelebihannya adalah power point 

dapat membuat mahasiswa  fokus pada materi pelajaran.
119

  

Dengan penampilan desain power point yang menarik akan 

membuat mahasiswa fokus pada materi yang ditampilkan melalui slide. 

Media ini juga memiliki kekurangan. Media ini tidak serba cocok untuk 

semua jenis dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya 

memahami benar bagaimana karakteristik media presentasi tersebut.
120
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Tidak semua mata kuliah dapat disampaikan dengan menggunakan 

media power point, contohnya pelajaran sejarah, dosen akan merasa 

sedikit kesulitan dalam mencari poin-poin penting dari sejarah tersebut, 

sedangkan sejarah harus disampaikan secara detil dari awal hingga akhir. 

Oleh karena itu dosen harus memahami karakter media pembelajaran yang 

akan digunakan dan juga materi atau objek yang akan disampaikan.
121

 

Materi yang banyak dapat disampaikan secara ringkas dan utuh 

melalui poin-poin penting.
122

 Hal ini membuat materi pelajaran dapat 

terkonsep dari awal hingga akhir, sehingga poin-poin yang disampaikan 

dapat dijadikan ringkasan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

evaluasi.
123

 

C. Langkah-Langkah Penerapan Media Power Point dalam 

Pembelajaran 

Power point memerlukan beberapa teknik dan strategi agar 

presentasi berjalan dengan baik, benar dan efektif. Slide-slide yang baik 

memiliki alur teratur, dari pembukaan, penjelasan, sampai penutup. 

Mahasiswa akan melihatnya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Slide 

yang isinya melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain tanpa alur 

yang jelas akan menyulitkan mahasiswa untuk memahaminya. Langkah-

langkah penerapan power point meliputi pembuatan slide sampai 
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diterapkan di kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan slide 

power point adalah sebagai berikut: 

j) Slide  Pembuka 

Buatlah slide pembuka power point semenarik mungkin, karena 

dengan begitu akan mempermudah dalam mengambil antusias 

audiens untuk memperhatikan guru. Kekuatan Slide pembuka 

adalah satu hal yang perlu diperhatikan untuk dalam membuat 

visual power point menjadi menarik.
124

 

k) Satu slide satu pesan 

Slide yang fokus pada satu pesan akan lebih mudah diingat dan 

mampu menjadi alat komunikasi yang efektif. 

l) Sederhana 

Slide yang sederhana hanya menggunakan gambar, diagram, atau 

ringkasan dari apa yang dibahas dengan menggunakan kata kunci. 

Pembicaralah yang akan menjelaskan gambar dan kata kunci 

tersebut secara mendetil. 

m) Visualisasi 

Gunakan gambar yang memancing rasa ingin tahu audiens. 

Gunakan teks dengan ringkas. Slide yang baik harus bisa terbaca 
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oleh audiens terjauh yang menyaksikan presentasi. Beberapa ahli 

presentasi menyarankan maksimum lima baris teks.
125

 

n) Pemilihan jenis huruf (font) 

Pastikan teks yang digunakan mudah terbaca dengan menggunakan 

ukuran dan jenis font yang tepat. Permainan font yang bisa di 

lakukan seperti menggunakan jenis font yang berbeda-beda (tetapi 

tetap harus jelas dan bisa dibaca), sesuaikan ukuran font (misal 

pada kata-kata yang penting font size nya lebih besar, dsb). 

o) Hindari bullet point. 

Jangan terpaku menggunakan slide paling standard dan banyak 

dipakai yaitu bullet point. Banyak cara dalam menyampaikan 

gagasan selain dengan bullet point. Penyampaian ide lebih baik 

dalam bentuk lain. 

p) Alur yang teratur 

Slide yang baik memiliki alur, pembukaan, penjelasan, dan 

penutup. Audiens akan melihat sebagai kesatuan yang harmonis 

dan berkesinambungan. Presentasi yang melompat-lompat, 

berulang akan menyulitkan audiens untuk memahami. 

q) Kontras 

Ciptakan perbedaan antara elemen dalam slide. Fungsinya 
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menciptakan perbedaan, perbandingan, membuat sesuatu lebih 

menarik. 

r) Rekap 

Selalu buat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi powerpoint 

(PPT) kita. Dengan demikian audiens dengan mudah mengingat 

kembali point yang dibahas untuk dibawa pulang.
126

 

Penerapan media power point yang baik dan benar sangat penting 

bagi dosen maupun mahasiswa khususnya di STAIN Ponorogo. Agar 

tercipta suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Penerapan media 

dalam pembelajaran harus diperhatikan karena berdampak pada hasil 

belajar mahasiswa. Oleh karena itu, dosen dituntut untuk lebih kreatif 

dalam mengajar. Tidak hanya dosen, mahasiswa pada prodi PAI pun 

banyak yang memanfaatkan media power point sebagai alat bantu dalam 

menyampaikan materi. 

Kreatifitas dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran 

menggunakan power point sangat diapresiasi oleh mahasiswa, karena 

pemahaman mahasiswa tidak bisa terbatas pada metode ceramah, akan 

tetapi perlu menggunakan metode lain untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir mahasiswa.
127

 Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi dosen 

lain untuk tidak menggunakan media dalam pembelajarannya dengan 
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alasan kurikulum yang disampaikan tidak cukup waktu, dan ingin lebih 

menekankan pada aspek belajar mandiri (Student Center) karena dosen 

menganggap mahasiswa sebagai orang dewasa yang mampu berfikir kritis 

dan analitis.
128

     

Dari beberapa dosen yang menerapkan media power point, masing-

masing mempunyai cara tersendiri dalam pembuatan dan 

penyampaiannya, ada yang memperhatikan prinsip-prinsip penyampaian 

peta, yaitu: Kejelasan, Kemenarikan desain, Permainan Font dan colour, 

Animasi atau gambar yang relevan dengan materi.
129

 Beberapa yang lain 

menerapkan prinsip sederhana dalam pembuatan slide.
130

  

Secara keseluruhan, dosen telah menerapkan media power point 

dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah 

yang sesuai dengan aturan penggunaan media agar efektif dan efisien.  

Hal ini terbukti dari mahasiswa yang terlihat fokus selama 

pembelajaran berlangsung di kelas dengan penyampaian materi 

menggunakan slide power point.
131
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang penerapan media power point dalam 

pembelajaran pada prodi PAI di STAIN Ponorogo, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Latar Belakang Dosen PAI di STAIN Ponorogo Menggunakan Media 

Power Point Dalam Pembelajaran, antara lain:  

a. Mudah digunakan. 

b. Efektif dan efisien dalam membantu menyampaikan materi.   

c. Dapat merangsang mahasiswa untuk kritis dan mengetahui lebih 

jauh informasi tentang bahan ajar yang disampaikan  

d. Melatih dosen dan mahasiswa untuk kreatif di bidang teknologi. 

e. Fasilitas memadai. 

2. Manfaat dan Tujuan Dosen PAI STAIN Ponorogo Menggunakan 

Media Power Point Dalam Pembelajaran. 

a. Penyajiannya menarik karena ada seni warna, huruf dan animasi. 

Hal ini telah diterapkan oleh dosen STAIN Ponorogo dengan 

memberi kesan unik dalam slide yang akan disampaikan, yaitu 

dengan mengolah warna, huruf dan gambar yang sesuai dengan 

materi. 
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b. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Dapat 

disimpan dalam bentuk file, sehingga paraktis untuk dibawa ke 

mana-mana. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa dosen yaitu 

dengan menyimpan file tersebut untuk disampaikan di kelas lain. 

3. Langkah-langkah Penerapan Media Power Point 

a. Slide Pembuka,  

b. Satu slide satupesan,  

c. Sederhana,  

d. Visualisasi 

e. Pemilihan jenis huruf (font) 

f. Hindari bullet point. 

g. Alur yang teratur 

h. Kontras 

i. Rekap 

Berdasarkan penelitian yang telah dlakukan ke beberapa dosen dan 

observasi ke beberapa kelas, maka penerapan media power point yang 

dilakukan di STAIN Ponorogo telah memenuhi langkah-langkah yang 

sesuai dengan aturan di atas. Mayoritas dari dosen PAI telah menerapkan 

presentasi menggunakan power point sesuai dengan langkah-langkah 

tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan peneliti mengenai penerapan media power point 

dalam pembelajaran pada prodi PAI di STAIN Ponorogo, maka dari 

peneliti memberikan saran sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media dalam pembelajaran memang harus diperhatikan 

oleh setiap pengajar khususnya oleh dosen dalam perguruan tinggi. 

Alangkah baiknya jika dosen mampu mengimbangi kekreatifitasan 

mahasiswa dalam penggunaan media power point untuk 

menyampaikan materi perkuliahan.  

2. Manfaat dan tujuan penerapan power point banyak mengandung nilai 

positif yang harus diolah dengan sebaik-baiknya. Jika manfaat power 

point yang begitu besar tidak diolah dengan baik, maka media tersebut 

akan terkesan membosankan dan monoton. 

3. Dalam pembuatan slide presentasi dosen dapat memanfaatkan 

kreatifitas sendiri atau dapat mencari informasi melalui internet. 

Dalam penerapannya di kelas sebaiknya dosen tidak membacakan 

slide kepada mahasiswa, akan tetapi memadukan antara penampilan 

slide dan metode ceramah, kemudian melibatkan mahasiswa untuk 

berpikir kritis.  
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