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ABSTRAK 
 

Penulisan ini mencoba menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini 

yaitu: 1). Bagaimana perencanaan penggunaan media audio visual pada bidang 

studi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB Semarang, 2). Bagaimana 

pelaksanaan penggunaan media audio visual pada bidang studi sejarah 

kebudayaan Islam di SMP IT PAPB Semarang, 3). Bagaimana evaluasi 

penggunaan media audio visual pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di 

SMP IT PAPB Semarang. Tujuan penelitian ini adalah : pertama, mengetahui 

perencanaan penggunaan media audio visual pada bidan studi sejarah kebudayaan 

Islam di SMP IT PAPB Semarang. Kedua, mengetahui pelaksanaan penggunaan 

media audio visual pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB 

Semarang. Ketiga, mengetahu evaluasi penggunaan media audio visual pada 

bidangstudi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB Semarang 

Penulis melakukan penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penulis mengumpulkan data penelitian menggunakan metode  wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan  untuk menganalisis data, penulis 

menggunakan teknik analisis kualitatif model miles dan huberman yaitu reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini bahwa pertama, perencanaan penggunaan media audio 

visual pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB Semarang 

sudah direncanakan dengan baik karena sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai guru terlebih dahulu menysusun RPP. Kedua, Pelaksanaan penggunaan 

media audio visual pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB 

Semarang sudah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan prosedur 

langkah-langkah pembelajaran yang telah dibuat, Evaluasi penggunaan media 

audio visual pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam di SMP IT PAPB 

Semarang dinilai efektif, karena penilaian sudah sesuai dengan rancangan 

pembelajaran. 

Kata Kunci : Implementasi, Media Audio Visual, Sejarah Kebudayaan Islam 
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MOTTO 

                         

Artinya: “ dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi 

untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka 

hendaklah kamu bersyukur kepada Allah (Qs. Al Anbiya’;80) 

(Departemen, Agama, 2015, hal. 329). 
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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم اَّلله

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas limpahan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Implementasi Penggunaan Media Audio Visual Pada Bidang Studi 

Sejarah Kebudayaan Islam di SMP IT PAPB Semarang” ini. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat sang pembawa 

risalah, Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya 

kelak di hari akhir. 

Dengan rahmat serta kenikmatan yang Allah berikan maka peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang sederhana ini guna memenuhi tugas dan 

melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Tarbiyah 

jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Dengan terselesaikannyaskripsi ini sangatlah mustahil terselesaikan tanpa 

pertolongan Allah serta bantuan, dan do’a dari berbagai pihak yang dengan tanpa 

pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan 

ketulusan hati, peneliti menyampaikan terima kasih sebesr-besarnya kepada: 

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak H. Muhamad Khambali Jauhari dan Ibu HJ. 

Supriyati, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah dibeikan kepada 

peneliti, atas segala doa yang tak pernah terputus, atas segala pengorbanan 

tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak 
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2. peneliti, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam 

menyelesaikan studi dan skripsi ini. 

3. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor UNISSULA 

Semarang. 

4. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA Semarang. 

5. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Kajur Tarbiyah sekaligus 

Dosen Pembimbing yang telah bersdia meluangkan waktu, tenaga serta 

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

pengarahan dan masukan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

studi dengan baik di Prodi Pendidikan Agama Islam UNISSULA Semarang. 

7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali 

berbagai ilmu dan pengetahuan selama peneliti menempuh studi di Fakultas 

agama Islam UNISSULA Semarang. 

8. Ibu pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama Islam Unissula, 

yang telah memnerikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Kepala Sekolah SMP IT PAPB Semarang, Bapak Drs. Ramelan, S.H, M.H. 

yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
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10. Bapak Zuli Zutiono, S.Pd. selaku Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islamserta seluruh jajaran Guru dan Karyawan di SMP IT PAPB Semarang 

yang turut mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Segenap guru dari TK sampai SMK yang telah mendidik peneliti sehingga 

dapat mampu melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan akhirnya dapat 

diwisuda 

12. Guru spiritual atau Pendidik Agama Islam dalam lingkup pesantren di PP 

Thorikul Huda Kudus yang diasuh oleh K. Ali Muhibin, dan PP Al Mubarok 

yang diasuh oleh K. Adlan Semarang, yang telah mendidik peneliti selama 

menimba ilmu agama. 

13. Kakak-kakak ku (Mbak Luluk Mustabsiroh, Mas Ali Rofik, Mas 

Misbakhudin, Mas Abdul Kholik), serta adikku ponaan Dik Indi, Dik Azmil, 

Dik Salwa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada 

peneliti. 

14. Teman-teman Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2014, terkhusus 

Usroty, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran 

maupun motivasi kepada peneliti untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

15. Keluarga besar PP Al Mubarokterimakasih atas semangat dan motivasinya. 

16. Keluarga Besar TK PGRI 70, terimakasih atas seluruh dukungannya dan 

do’anya. 

17. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

membantu penyusunan skripsi ini. 
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Tidak ada yang dapat peneliti berikan kepada mereka selain do’a dan 

semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan imbalan 

yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk 

dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin. 

 

 

Semarang, 12 September 2018 
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