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ABSTRAK 

Mar’Atus Sholihah, Laila. 2020. Analisis Penggunaan Media Dalam Proses 

Pembelajaran Zakat (PAI_di SMP PGRI 05 Sumbermanjing Wetan  Kelas VIII). 

Program Studi Pendidikan Agama Islam.Fakultas Agama Islam. Universitas 

Malang. Pembimbing (I): Drs. H. Azhar Haq, M.PdI. Pembimbing (II): Dr. yamsu 

Madyan, Lc. MA. 

 

Kata Kunci : Penggunaan Media, Proses Pembelajaran  

  Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau 

tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimilki 

manusia baik   sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan siswa dapat 

berpengaruh dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran zakat di 

Pendidikan Agama Islam, 2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa saat 

penggunaan media dalam proses pembelajaran zakat di Pendidikan Agama Islam, 

serta 3) untuk mengetahui metode yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran zakat di Pendidikan Agama Islam di kelas VIII SMP PGRI 05 

Sumbermanjing Wetan. 

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian deskriptif. Subjek penelitian merupakan beberapa siswa yang 

bisa dikatakan bisa dan kurang bisa, Guru pendidikan Agama Islam, dan teman 

sekelas. Pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis, data disajikan dengan menarik kesimpulan 

mengenai pendeskripsian data yang telah terkumpul. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anak menggunakan 

media dalam pembelajaran zakat. Hasil temuan peneliti bahwasannya subjek 1 

dengan subjek 2 meskipun sama – sama meiliki kekurangan yang berbeda – beda 

serta tingkat kemampuannya berbeda – beda. Jika menggunakan media dalam 

pembelajaran media sama – sama ingin mempraktekkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana pemerintah dan bangsa dalam 

membentuk generasi pemimpin yang berkualitas dan mulia. Adapun 

pendidikan dalam diri manusia yang baru lahir memiliki makna bahwa 

pendidikan adalah proses tumbuh dan berkembang fisik, batin, dan pikiran. 

Dimana, pendidikan tersebut bertujuan menjadikan pribadi – pribadi 

manusia yang shalih dan shalihah. Setiap manusia dapat belajar secara 

mandiri dengan berbagai sumber belajar dan media belajar yang selalu 

berkembang mengikuti perkembangan jaman.  

Kebermaknaan seseorang menggali ilmu akan tampak pada 

kreativitas berpikirnya dalam memberikan alternatif solusi pada berbagai 

masalah. Kebermaknaan tersebut pada hakikatnya ada pada sumber belajar 

yang mampu di telaah, dipelajari dan di pahami oleh pembelajar. Dalam hal 

ini, belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa 

mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar juga 

merupakan satu usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungan untuk mengubah perilakunya.  

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat di katakan 

sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan 

kepribadian dengan segala aspek yang dicakupkan. Dengan demikian 

pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang –
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bidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk 

mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan 

individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan disbanding dengan 

pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu 

atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses 

semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai – nilai 

keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi 

berikutnya, sehingga mereka betul – betul siap menyongsong masa depan 

kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah. 

Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud 

atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan 

sepenuhnya.  

Kondisi pendidikan kita seakan sibuk mengurusi dirinya sendiri, 

terhadap realitas yang mengepung zamannya. Para pendidik sibuk dengan 

urusan kesejahteraan diri mereka sendiri ( baca: tunjangan sertifikasi ), 

sementara mereka tidak mengenali kondisi anak didik mereka yang rentan 

terhadap kekerasan seksual orang dewasa. Kasus demi kasus kekerasan 

anak mencuat ke permukaan, seakan menyampaikan pesan akan mandulnya 

fungsi pendidikan kita dalam mencegah dan mengatasi kasus – kasus 

tersebut. Insan – insan pendidikan rupanya lebih banyak disibukkan oleh 

urusan remeh – temeh ketimbangsubstansi persoalan yang dihadapi 

masyarakat. Artinya, mereka lebih mementingkan kulit ketimbang isi. Anak 
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didik dianggap sebagai jelmaan wadah yang siap menerima ilmu 

pengetahuan yang di transfer oleh para guru secara verbal dan mekanistik. 

Tidak ada inovasi cukup berarti untuk membuat duania pendidikan kita 

mampu menjadi factor pengungkit (enabling factor) dalam 

mengembangkan segenap potensi kemanusiaan anak didik. 

Memang mengharapkan pendidikan kita mampu menyelesaikan 

berbagai persoalan masyarakat di tengah berbagai persoalan yang muncul 

di dalam diri pendidikan itu sendiri ibarat mimpi disiang bolong. Dunia 

pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan yang cukup kompleks, 

mulai kurikulum yang tidak menyahuti realitas kehidupan, sarana – 

prasarana yang masih memprihatinkan, kualitas SDM guru yang rendah, 

persoalan korupsi dana pendidikan dan lain sebagainya.  

Media di pahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Media pembelajaran bias di katakana sebagai alat 

yang bisa merangsang siswa  sehingga terjadi proses belajar. Sanjaya (2008) 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang 

dapat mengantarkan perangkat pesan dan perangkat lunak yang 

mengandung pesan. Dalam hal ini, media belajar yang dimaksud adalah 

berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membantu dalam 

penyampaian materi pembelajaran. 

Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu bagi guru untuk mengajar. Di mana, alat bantu yang digunakan baru 

sebatas alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad ke-20, ada usaha – usaha 

pemanfaatan visual yang dilengkapi dengan menggunakan alat audio 
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sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Pada saaat ini khususnya di bidang 

pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

dalam penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin 

luas dan interaktif, yakni seperti adanya computer dan internet. Meskipun 

demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan seperti TV, radio, 

computer, akan tetapi juga ada hal – hal lain yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan. Misalnya manusia, binatang, dan tumbuhan 

sebagai sumber belajar sekaligus dapat dijadikan sebagai media. 

Berbagai kegiatan manusia seperti diskusi, seminar, simulasi, dan 

sebagainya juga merupakan suatu media. Media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga mendorong terjadinya proses 

belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali ( Miarso dalam Sumanto, 

2012 ). Media dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan siswa (Sutikno,2013). 

Untuk lebih fokus, maka penulis memfokuskan ke media zakat. 

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam 

Al-Qur’an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan 

sejajar dengan Shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat 

sebagai salah satu rukun Islam. Hak zakat di berikan kepada 8 Asnaf yang 

telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang 

artinya “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang kafir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 
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(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah 

Maha bijaksana. Sedangkan, menurut baqi dalam Mus’ab (2011) 

mengatakan bahwa “Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada 

setiap muslim setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Al-Qur’an terdapat 

32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah dari kata 

zakat, yaitu sedekah dan infaq. Ada beberapa zakat diantaranya adalah 

Zakat Fitrah. 

Allah juga berfirman:”Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat 

dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Surat An Nur 

24:56). Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang mentaati 

perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat niscaya Allah akan 

nenberikan rahmat kepada kita dan akan dikembalikannya kita kepada 

kesucian/kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan kealam muka 

bumi ini atau seperti kertas putih yang belum ada coretan-coretan yang 

dapat mengotori kertas tersebut, seperti firman-Nya:” Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan 

mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu 

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi 

Maha Mengetahui” (surat At-Taubah 9:103). 

Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok, yang wajib 

dikeluarkan setiap muslim baik dewasa atau anak-anak. Waktu pelaksanaan 

zakat fitrah adalah selama bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul 
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Fitri. Bentuk zakat fitrah bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan 

seperti beras, gandum, dan sagu. Beratnya sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter, atau 

bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok. Zakat fitrah disebut juga 

dengan zakat badan atau zakat nafs yaitu zakat yang berkaitan dengan badan 

atau diri seseorang, dalam arti zakat untuk membersihkan atau mensucikan 

diri orang yang membayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada 

bulan ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat islam yang 

mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak. 

Hukumnya Fardu’ain bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. 

Zakat Fitrah yang sudah terkumpul banyak, akan dibagikan oleh 

amil zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat 

kepada orang yang berhak menerima pada waktu menjelang Hari Raya idul 

Fitri. Pembagian zakat fitrah ini agar supaya mereka yang kurang mampu 

juga bisa merasakan kebahagian bersama pada waktu Hari Raya umat islam 

tersebut sedang dirayakan. Zakat fitrah juga mempunyai manfaat yaitu 

mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Dan juga agar tidak terjadi 

kejahatan dari orang-orang miskin dan susah yang dapat merusak ketertiban 

masyarakat. Zakat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman, bukan 

hanya kepada penerima tapi juga kepada orang yang membayar zakat. Perlu 

diingat bahwa segala hal baik yang telah kamu lakukan pasti akan 

mendapatkan balasan dari Allah, seperti berzakat maka tidak akan 

mengurangi sedikitpun hartamu, tapi Allah menjanjikan akan melipat 

gandakannya.   
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Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999 

tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan terhadap dana zakat. Keberadaan zakat sangat penting 

seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia No 

38 Tahun 1999 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan 

agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta 

meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat ( Mus.ab, 2011 ). 

Pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa badan Amil Zakat Nasional 

yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan 

pengelolaan zakat secara Nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan 

bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah 

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Media pembelajaran oleh Communication on Instructional 

Technology diartikan sebagai alat yang hadir sebagai akibat dari revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 
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baru pada diri siswa. Media memberikan rangsangan bagi siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

penelitian dengan judul “ ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA DALAM 

PROSES PEMBELAJARAN ZAKAT ( PAI_ di SMP PGRI 05 

SUMBERMANJING WETAN KELAS VIII ). 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan 

yang terarah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan media berpengaruh dalam proses pembelajaran 

zakat di pendidikan agama Islam? 

2. Apa kendala yang dihadapi siswa saat penggunaan media dalam proses 

pembelajaran zakat di pendidikan agama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin di capai oleh 

peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan penggunaan media dalam proses pembelajaran zakat 

di pendidikan agama Islam. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi siswa saat penggunaan media dalam 

proses pembelajaran zakat di pendidikan agama Islam. 

D. Kegunaan Penelitian  



22 
 

 

Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 

Pengalaman tiap siswa berbeda, tergantung dari faktor - faktor yang 

menentukan kekayaan pengalaman anak seperti ketersediaan buku, 

kesempatan berwisata, dan sebagainya. Memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara siswa dengan lingkungannya. Menghasilkan keseragaman 

pengamatan dan menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan 

realistis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

praktis maupun teoritis, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan zakat, khususnya 

yang berhubungan dengan pengetahuan mereka. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi 

dan saran untuk penelitian – penelitian lain yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai kemampuan zakat di kelas VIII 

SMP PGRI 05 SUMBERMANJING WETAN. 

b. Bagi guru dapat digunakan sebagai salah satu informasi dalam 

mewujudkan lingkungan sekolah inklusif yang lebih baik dan 

sebagai bahan pertimbangan guna membantu perkembangan 

interaksi yang diharapkan lebih baik lagi bagi warga sekolah pada 

umumnya. 
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c. Bagi sekolah yaitu dapat dijadikan sebagai penunjang keberhasilan 

sekolah dalam membantu memberi pengetahuan zakat di kelas VIII 

SMP PGRI 05 SUMBERMANJING WETAN. 

E. Definisi Operasional 

 Terdapat beberapa istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini, 

guna mencegah terjadinya kesalahan dalam penafsiran istilah, maka 

diperlukan penegasan dari definisi istilah tersebut. Berikut beberapa istilah 

yang di tegaskan : 

1. Zakat 

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya, disamping 

berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Selain dari itu, arti tumbuh 

dan bersih tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga 

buat jiwa orang yang menunaikan zakat (Q.S.9 :103). 

2. Media Pembelajaran 

Media di pahami sebagai perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat 

yang bisa merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar. Sanjaya (2008) 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang 

dapat mengantarkan perangkat pesan dan perangkat lunak yang 

mengandung pesan. Dalam hal ini, media belajar yang dimaksud adalah 

berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membantu dalam 

penyampaian materi pembelajaran. 

3. Pendidikan 
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Pendidikan adalah sarana pemerintah dan bangsa dalam membentuk 

generasi pemimpin yang berkualitas dan mulia. Adapun pendidikan dalam 

diri manusia yang baru lahir memiliki makna bahwa pendidikan adalah 

proses tumbuh dan berkembangnya fisik, batin, dan pikiran. Dimana, 

pendidikan tersebut bertujuan menjadikan pribadi – pribadi manusia yang 

shaleh dan shalehah. Setiap manusia dapat belajar secara mandiri dengan 

berbagai sumber belajar dan media belajar yang selalu berkembang 

mengikuti perkembangan zaman.
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Kemampuan menggunakan media dalam pembelajaran zakat 

  Kemampuan menggunakan media setiap individu yang 

berbeda – beda memang benar adanya: a) kemampuan menggunakan 

media Marcellino (Subjek 1) terkadang tidak fokus saat 

pembelajaran berlangsung. Subjek sering menggunakan media tidak 

hanya untuk pembelajaran tetapi subjek gunakan sebagai hobi 

mengotak atik media itu karena subjek tidak mau cuma itu saja 

pengetahuannya tetapi harus melebihi temannya yang bisa. Tetapi 

terkadang subjek juga agak cuek terhadap temannya yang 

memperlukan bantuannya. b) Hasil penelitian terhadap subjek ke-2 

(Diva) menunjukkn bahwasannya subjek masih sangat kurang dalam 

menggunakan media saat pembelajaran. Subjek tergolong anak 

kurang pintar ataupun suruh belajar subjek sangat sulit. 

2.  Kendala siswa menggunakan media dalam proses pembelajaran 

 zakat di luar kelas  

  ( Marcellino dan Diva) sama – sama memilki sifat yang cuek 

 tetapi masih bisa di kendalikan. Jika tidak ada teman yang mengajak 

 menggunakan media yang benar – benar dekat dengannya tidak mau 

 belajar bersama. Subjek 1 terlalu suka membuat kreasi yang 

 membuat dia lupa atas tugasnya. Begitu pula dengan subjek 2 
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terlalu  malas di suruh belajar pada akhirnya subjek sering tertinggal 

 pelajaran. 

3.  Cara pendidik menggunakan media dengan siswa 

  GPAI selalu berusaha melakukan perbaikan pembelajaran 

 dan memperbaiki kegiatan pembelajaran waktu dikelas baik dalam 

 perbaikan pembelajaran akademik maupun sosial agar menjadi 

 pembelajaran yang semakin baik dan memberikan kemajuan bagi 

 siswa. Pendidik juga menyesuaikan diri ketika pembelajaran. GPAI 

 memposisikan diri mereka untuk dapat berinteraksi sesuai 

 kebutuhan yang dialami siswa saat dikelas. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran dari   

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ditujukan Kepada Guru Pendidikan Agama Islam agar disampaikan 

kepada kepala sekolah bahwa diharapkan adanya kegiatan 

extrakulikuler yang bisa memunculkan kreatifitas siswa guna 

meningkatkan kemampuan motoric, kerjasama tim, dan meningkatkan 

solidaritas pertemanan. 

2. Ditujukan kepada Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) diharapkan 

memberikan stimulus bagi siswa yang lebih intens agar meningkatkan 

kemampuan siswa. 
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