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ABSTRAK 

 

Irma Wahyuningsih 2016: Pengaruh Media Gambar Berbasis Ilmu Teknologi 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus Pada Mata Pelajaran PAI 
Kelas V di SDN Babatan V Surabaya. 
 

Dengan perkembangan pada saat ini, seorang pendidik harus bisa 
mempergunakan alat teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif, sehingga 
dengan berkembangnya teknologi pendidikan tersebut menjadikan proses 
pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Khususnya pada usia anak-
anak, pendidikan dengan media modern,sebut saja media elektronik seperti 
televisi, vcd, ldc, viewer,tentunya akan lebih menarik perhatian dari pada hanya di 
dapat dari guru saja. 

 
Sebagai upaya pengembangan dalam proses belajar mengajar yang lebih 

efektif dan variatif, maka dalam proses pembelajaran perlu adanya model 
pembelajaran. Adapun yang diterapkan di SDN Babatan V Surabaya, sejauh ini 
proses pembelajaran PAI baru dilaksanakan sebatas menggunakan metode 
ceramah. Maka perlu diadakan media baru yaitu media gambar berbasis ilmu 
teknologi agar peserta didik lebih memahami pelajaran dalam suasana yang lebih 
menyenangkan. 

  
Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang perlu dijawab, meliputi 

Bagaimana penggunaan media gambar berbasis ilmu teknologi dalam mata 
pelajaran PAI, Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI, 
Bagaimana pengaruh media gambar berbasis ilmu teknologi terhadap prestasi 
berkebutuhan siswa berkebutuhan khusus pada mata pelajaran pai kelas V di SDN 
Babatan V surabaya. Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan 
penelitian kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh berupa angka dari hasil 
perhitungan. Untuk menganalisis data tentang penggunaan media gambar berbasis 
ilmu teknologi terhadap prestasi belajar siswa menggunakan rumus prosentase dan 
rata-rata nilai angket, sedangkan analisis terhadap pengaruh media gambar 
berbasis ilmu teknologi terhadap prestasi berkebutuhan siswa berkebutuhan 
khusus menggunakan rumus product moment dan regresi linier sederhana. 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penggunaan media 

gambar berbasis ilmu teknologi sudah cukup baik dalam penerapannya, dan bisa 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V di SDN 
Babatan V Surabaya. Hal ini terbukti dengan frekuensi jawaban A terbanyak pada 
media gambar berbasis ilmu teknologi adalah 93 dan prestasi belajar siswa adalah 
112, ini menunjukkan kalau keduanya dalam kategori cukup baik. Dapat diperoleh 
bahwa Pengaruh Media Gambar Berbasis Ilmu Teknologi Terhadap Prestasi 
Berkebutuhan Siswa adalah cukup, karena terdapat nilai dari hasil product 
moment adalah 0,490 dan dari regresi linier sederhana adalah 5,044. 


