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Pembelajaranmenggunakan media Audio Visual
dapatdigunakanuntukmembantupenyampaianinformasi yang
sangatsulitdijelaskanmelaluilisandalammenampilkankonsep-
konsepsuatuhal.Fakta-fakta yang dapatdiamati,
danproseduruntukmenguasaikompetensi yang harus yang harusdikuasaiolehsiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mendiskripsikan Penggunaan
Media pembelajaran audio visual “film” kelas IX pada mata belajar PAI di SMP
Islam Al-Azhar 23 Semarang 2) Untuk mendiskripsikan motivasi belajar siswa
kelas IX pada mata pelajaran PAI di SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang 3) Untuk
mendiskripsikan ada tidaknya pengaruh Penggunaan Media pembelajaran audio
visual “film” terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP
Islam Al-Azhar 23 Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Field research adalah penelitian yang dilakukan oleh di medan
lapangan, tempat terjadinya gejala – gejala yang di selidiki. Tempat penelitian ini
adalah di SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah dengan cara metode angket, interview, observasi dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh media pembelajaran audio
visual film terhadap motivasi belajar siswa di SMP Islam Al – Azhar 23
Semarang tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil data – data yang
diolah menggunakan rumus uji – t yang menunjukkan hasil perhitungan t yaitu
sebesar 9,918 yang menunjukkan pengaruh yang positif. Sedangkan nilai
koefisien nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% menunjukkan nilai sebesar 2,074
dan taraf signifikansi 1% sebesar 2,819 yang artinya lebih kecil dibandingkan
nilai t hitung. Dari perhitungan di atas dapat diketahui nilai t hitung lebih besar
dari nilai t tabel pada taraf 5% maupun 1%, maka Ha diterima dan Ho ditolak
yang artinya ada pengaruh yang positif penggunaan media pembelajaran audio
visual film terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas IX di
SMP Islam Al- Azhar 23 Semarang.
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