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ۙ

ا ً ر    َّ    ُيْسر
ُعْسر

ْ
ِان َمَع ال  

inna ma’al-‘usri yusrā 

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6) 
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ABSTRAK 

Eko Fahmi Mubarroq Implementasi Pemanfaatan Youtube Sebagai Media 

Pembelajaran Dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam. Skripsi : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022. 

Skripsi ini berlatar belakang untuk menilik kembali implementasi pemanfaatan 

Youtube sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Penelitian 

program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak 

penelitian mengenai Youtube namun objek yang diteliti merupakan jenjang sekolah 

dasar yang tentunya masih belum terlalu mengenal karakteristik Youtube yang tidak 

ada filter umur di dalamnya adapun penelitian lain hanya menunjukan Youtube sebagai 

referensi belajar yang mana channel yang ditunjuk merupakan channel orang lain. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai implementasi pembelajaran 

dengan diformulasikan antara perkuliahan Metodologi Penelitian dengan Youtube. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik 

purpose sampling dan non probability sampling sebagai teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel, dengan jumlah sampel tujuh orang yang terdiri dari satu orang 

sebagai pemilik channel, dua orang sebagai tim media, dan empat orang sebagai 

mahasiswa. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan yaitu : observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti yaitu: transcript, coding, grouping, comparing and contrasting. Teknik 

keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil Penelitian yang didapat, Youtube  sebagai media baru dengan digitalisasi 

perkuliahan hal ini salah satu perkembangan belajar dari konvensional menuju 

mordern. selain itu, Youtube miliki karakteristik jangkauan dan keterhubungan yang 

luas, interaktivitas, berlangganan (subscribe). Adapun pemanfaatan Youtube sebagai 

media belajar digunakan untuk memperjelas topik materi, membantu memahami topik 

materi, mengatasi keterbatasan waktu, meningkatkan motivasi belajar, dapat 

menyamakan pengalaman belajar dan persepsi. Sebagai implementasi pemanfaatan 

dari Youtube sebagai media belajar dibuatlah channel bernama Mister Metopen yang 

bertujuan untuk menjadi wadah semua topik materi yang ada dalam perkuliahan 

metodologi penelitian dalam bentuk video. Sebagai media pembelajaran, Youtube juga 

memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pemanfaatannya.  

Kata Kunci: Youtube, Inovasi, Mister Metopen. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dammah U U ُـ

 

2. Vokal Rangkap 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ي  ْ .َ.. Fathah dan ya Ai a dan u 

و  ْ .َ.. Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

  ََْكتَب -
kataba 

  َْفَعَل -

fa`ala 

  َُْسئِل -
suila 

  ََْكْيف -
kaifa 

 ََْحْول -
haula 

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ..َ.ا.َ..ى

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ..ِ.ى
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 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ..ُ.و

Contoh: 

  َْقَال -
qāla 

  َرَمى -

ramā 

  َْقِْيل -
qīla 

ليَقُوْْ - ُْ  
yaqūlu 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

  َِْرْؤَضةُْاألَْطفَال -

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 
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َرة -   ُْاْلَمِدْينَةُْاْلُمنَوَّ

al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah 

َطْلَحة -  ْ   

talhah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

ل -   َْنَزَّ
nazzala 

البِر -  ْ ُْ  
al-birr 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

ُجل -   ُْالرَّ

ar-rajulu 

 ُْاْلقَلَم -
al-qalamu 

 ُْالشَّْمس -
asy-syamsu 

 ُْاْلَجالَل -
al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak 

di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ُْتَأُْخذ -
ta’khużu 

َشيئ -  ْ  
syai’un 

 ُْالنَّْوء -
an-nau’u 

إِن -  ْ َْ 
inna 

 

H. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan 

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

اِزقِْين - ْهللاَْفَُهَوَْخْيُرْالرَّ  ََْوْإِنَّ
Wa innallāha laa huwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahu wa khairurrāziqīn 

 بِْسِمْهللاَِْمْجَراَھاَْوُْمْرَساَھا -
Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِْاْلعَالَِمْين -  َْاْلَحْمدُْهللَِْرب 
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

ِحْيم - ْحمِنْالرَّ  ِْالرَّ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 
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kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

هللاَُْغفُْوٌرَْرِحْيم -  ْ   
Allaāhugafūrun rahīm 

ِْاألُُمْوُرَْجِمْيعًا -  لِِل 
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu 

pesat dan dinamis, diikuti banyaknya berbagai media muncul dan berkembang yang 

biasa disebut new media hal itu membawa pengaruh terhadap penggunaan media1, hal 

ini adalah dampak dari modernisasi dan globalisasi. Perkembangan ini banyak 

membawa pengaruh dalam kehidupan sehari hari tak terkecuali dengan dinamika 

pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar dan mengajar yang antara lain meliputi guru 

dan peserta didik serta lingkungan ini sangat mempengaruhi satu sama lain dalam 

tercapainya tujuan pembelajaran2. 

Strategi dan model pembelajaran merupakan faktor yang krusial yang harus 

dipilih dan ditentukan oleh penyelenggara pendidikan hal ini berkaitan dengan sukses 

atau tidaknya tujuan pembelajaran. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai 

rencana yang akan dilaksanakan oleh pengajar dalam menyampaikan bahan ajar yang 

akan diajarkan kepada peserta didik3. Pemanfaatan strategi pembelajaran, metode dan 

model pembelajaran adalah langkah awal untuk mencapai sebuah tujuan 

                                                           
1 F. Sulaeman, A. R., Fazri, A., & Fairus, “Strategi Pemanfaatan Youtube Dalam Bidang 

Dakwah Oleh Ulama Aceh Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Komunikasi Dalam Menyampaikan 

Materi Bukan Hanya Digunakan Oleh Ustaz-Ustaz” 11, no. 1 (2020): 81–93. 
2 Amaliya Mufarroha, “Efektivitas Penggunaan Youtube Video Sebagai Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis,” Tesis Uin Sunan Ampel 

Surabaya (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/44843. 
3 Ali Maksum Hasbullah, Juhji, “Strategi Belajar Mengajar Dalam Upaya Islam,” Journal 

Prndidikan Agama Islam Edureligia 3, no. 1 (2019): 17–24. 
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pembelajaran4.  Perilaku belajar mahasiswa yang kompleks serta berbeda beda dan 

unik, hal ini menuntut layanan dan perlakuan pembelajaran yang kompleks dan unik 

pula untuk setiap mahasiswa. Komponen pembelajaran yang bertanggung jawab untuk 

menangani masalah ini adalah strategi penyampaian pembelajaran, lebih khusus lagi 

media pembelajaran. Strategi media pembelajaran haruslah dipilih sesuai dengan 

karakteristik individu mahasiswa5. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan agaknya tidak hanya berorientasi untuk menyampaikan teori saja namun 

juga harus adanya pembelajaran pendamping yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang digunakan guna 

memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai pelaku utama di dalam sebuah pembelajaran 

kelas. Oleh karena itu, model dan strategi pembelajaran agaknya harus mendapat 

perhatian khusus oleh pengajar.  

Perkembangan teknologi juga perlu mendapat perhatian khusus oleh pengajar 

maupun penyelenggara pendidikan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kelas tatap 

muka menjadi menu utama dalam kegiatan pembelajaran, kelas tatap muka dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk berdiskusi baik  antara dosen dengan mahasiswa 

ataupun antara siswa satu dengan yang lain untuk membahas mengenai teori secara 

langsung. Namun juga harus ada perhatian terhadap kegiatan tambahan di luar jam 

pembelajaran tatap muka yang dapat melengkapi pembelajaran yang dirasa masih 

kurang, hal ini juga akan mempermudah dalam mahasiswa belajar mengenai hal hal 

                                                           
4 Mufarroha, “Efektivitas Penggunaan Youtube Video Sebagai Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis.” 
5 Iksan Khairul, “Media Pembelajaran,” Kopertis Wilayah IV Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Al-Khoirot Pamekasan, 2017. 
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yang belum dipahami secara mendetail seusai kelas tatap muka dengan memanfaatkan 

kecanggihan teknologi yang ada6.  Di era modern saat ini masyarakat dihadapkan 

dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal tersebut bisa di lihat dari meningkatnya 

penggunaan gadget serta meningkatkan jumlah pengguna internet7. Dalam beberapa 

jurnal menyebutkan masyarakat indonesia sebagian besar adalah pengguna internet 

terutama pemuda dan pelajar. Tingginya penggunaan internet di Indonesia ini akan 

sangat disayangkan jika pemanfaatanya dilakukan secara tidak optimal, pemanfaatan 

teknologi sangat terpengaruh oleh sumber daya manusia yang menggunakanya, jika 

tersedia sumber daya manusia yang berkualitas maka pemanfaatan teknologi informasi 

akan maksimal, namun khususnya di Indonesia dampak dari teknologi informasi 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat belum dapat dirasakan secara secara 

signifikan, padahal hal ini sangat krusial untuk diperhatikan terkait peran teknologi 

informasi kemajuan pendidikan Indonesia8. Media sosial dalam beberapa waktu 

belakangan ini memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat luas. Fenomena ini seiring berjalanya dengan berkembangnya alat 

komunikasi seperti android dan gadget. Adapun riset yang dipublikasikan oleh 

Crowdtap, Ipsos MediaCT, dan The Wall Street Journal pada tahun 2014 melibatkan 

839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang 

dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 

                                                           
6 Firda Ayu Wahyuni, “Blended Learning : Dua Metode ( Synchronous And Asynchronous ) 

Untuk Matakuliah Writing Materi Argumentative Essay,” Teknologi Pembelajaran Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang, 2011, 137–43. 
7 Lurita Sari, “Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan Dengan Pemanfaatan Youtube Sebagai 

Media Ajar Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Tawadhu 4, no. 1 (2020): 1074. 
8 Rahmawan, dkk, “Potensi Youtube Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda.” 
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menit per hari, melebihi aktivitas biasa tanpa menggunakan sebuah internet atau media 

sosial9.  

 Berdasarkan riset di atas menunjukkan bahwa peran media sosial sebagai  sebagai 

media penyampaian informasi sangat digandrungi oleh masyarakat terutama para 

pemuda yang masih berstatus pelajar, terlebih terpelajar ketika dihadapkan dengan 

tugas dan materi yang banyak akan mudah merasa bosan, oleh karenanya media sosial 

dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi sehingga perlunya 

mengkolaborasikan antara pembelajaran tatap muka dengan media sosial ke dalam 

proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. 

Kemajuan teknologi informasi informasi agaknya dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dalam dunia pendidikan, banyak alternatif yang bisa menjadi pilihan dari 

kemajuan teknologi informasi seperti halnya pembelajaran menggunakan media 

sosial, dalam hal ini penelitian ini penulis memilih media sosial Youtube. Pemilihan 

media Youtube memiliki alasan yang khusus karena media Youtube merupakan situs 

web yang menyediakan berbagai macam video serta banyak digemari di seluruh 

kalangan dari yang di bawah umur hingga dewasa terutama kalangan pelajar, serta 

Youtube dapat menjadi alternatif untuk mempelajari keterampilan berbasis video 

dengan gratis tanpa membayar10. Youtube sebagai alat pendidikan harusnya mendapat 

perhatian yang cukup besar untuk menciptakan praktek praktek pendidikan terbaik11, 

                                                           
9 Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial 

Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” Buletin Psikologi 25, no. 1 

(2017): 36–44, https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759. 
10 Sari, “Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan Dengan Pemanfaatan Youtube Sebagai Media 

Ajar Pada Masa Pandemi Covid-19.” 
11 Muji Suwarno, “Potensi Youtube Sebagai Sumber Belajar Matematika,” Pi: Mathematics 

Education Journal 1, no. 1 (2017): 1–7, https://doi.org/10.21067/pmej.v1i1.1989. 
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tentunya apabila kelebihan yang dimiliki oleh Youtube dapat dimanfaatkan dengan 

baik dan secara maksimal. 

Video merupakan media penyampaian pesan termasuk media audio visual atau 

media pandang dengar, adapun peranan media video pembelajaran sebagai berikut : a) 

Dapat menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

b) Memperjelas makna bahan pengajaran sehingga mudah dipahami c) Metode 

pengajaran lebih bervariasi. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar melalui 

video12. Youtube merupakan sebuah situs video online dan yang utama dari kegunaan 

situs ini adalah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagi video yang asli ke 

dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web13. Youtube sendiri sudah cukup 

populer di semua kalangan lebih utamanya kalangan muda ini karena akses Youtube 

yang cukup mudah dan tanpa berbayar. Youtube juga menyediakan ratusan bahkan 

ribuan video dengan berbagai topik yang bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran atau 

mata perkuliahan sehingga Youtube bisa memiliki peran sebagai perpustakaan video 

materi pembelajaran yang akan mendorong juga kemandirian mahasiswa dalam 

belajar di luar jam perkuliahan. Trianto dkk mengutip Burke  menyatakan beberapa 

keuntungan yang didapat ketika menggunakan Youtube dalam pendidikan yaitu : (1) 

Sebagai strategi mengajar untuk mendapatkan referensi dalam proses belajar 

mengajar, (2) Youtube dapat menjadi sumber instruksional yang baik, (3) Sebagai 

sumber alat motivasi mengajar yang dapat melibatkan peserta didik dan mendukung 

                                                           
12 Latifah, Irwandani, And Suratun, “Video Pembelajaran Berbasis Problem Solving 

Terintegrasi Chanel Youtube : Pengembangan Pada Materi Cahaya Kelas VIII SMP". 
13 Sofyani, dkk “Pengembangan Youtube Pembelajaran Berbasis Ki Hadjar Dewantara Untuk 

Materi Integral Di Sma.” 
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gaya pembelajaran yang modern, (4) Sebagai sumber belajar yang inovatif dan sumber 

pengajaran yang gratis yang dapat dipertimbangkan dalam anggaran pendidikan, (5) 

Melalui Youtube proses belajar mengajar online lebih praktis hanya dengan 

menyisipkan URL video di situs Youtube yang akan dipilih. Guru atau tenaga pendidik 

dapat menampilkan video untuk ditampilkan di depan kelas14. 

Berdasarkan uraian di atas sudah selayaknya Youtube bisa menjadi salah satu 

alternatif inovasi yang harus dikembangkan dalam perkuliahan, perkuliahan di 

program studi Manajemen Pendidikan Islam diidentikkan dengan materi yang 

kebanyakan adalah pembelajaran menghafal lebih khususnya pembelajaran pada mata 

kuliah metodologi penelitian, dengan melihat fungsi strategis dari Youtube sebagai 

penunjang proses pembelajaran  diharapkan memberikan variasi cara belajar dan 

menaikkan kualitas belajar mahasiswa yang mana bisa diakses melalui video yang 

sudah diupload di Youtube. Pembelajaran abad 21 yang menghendaki pembelajaran 

dengan memanfaatkan IT (Information Technology) membuat tantangan tersendiri 

bagi pengajar dalam mempersiapkan dan merancang model pembelajaran by 

technology15. Namun di sisi lain berkembangnya teknologi yang pesat ini tidak disertai 

dengan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkannya secara optimal, masih 

banyak pengajar di kampus yang menggunakan cara konvensional, akibatnya 

pembelajaran dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang signifikan, hal ini terjadi 

                                                           
14 Thomas Tris Trianto, Hartono, and Isa Akhlis, “Pemanfaatan Youtube Untuk Pembelajaran 

Fisika Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Keterampilan Laboratorium Siswa,” Seminar 

Nasional Pascasarjana UNNES, no. 2012 (2019):744–51, 

https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/366/386. 
15 Ghufronudin, “Pembelajaran Sosiologi Berbasis Media Sosial Sebagai Bentuk Pembelajaran 

Abad 21” 3, no. 1 (2019): 21–32. 
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dengan para Pengajar atau Dosen di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN 

Sunan Kalijaga, cara pengajaranya cenderung sama dari tahun ke tahun, pergeseran 

paradigma pendidikan khususnya dalam pembelajaran seyogyanya dapat mengikuti 

perkembangan teknologi, maka dari hal itu perlu adanya perubahan salah satu 

alternatif yang bisa dimanfaatkan adalah media pembelajaran menggunakan Youtube. 

Untuk memanfaatkan Youtube  sebagai media pembelajaran pengajar harus harus 

mengetahui secara detail mengenai sistematika yang ada pada Youtube dari membuat 

account, cara mengapload atau mengunggah video pembelajaran, lalu cara memberi 

judul agar mudah dicari sesuai tema yang diinginkan, serta menggunakan Youtube agar 

terintegrasi dengan aplikasi lainya seperti powerpoint atau zoom meeting16. Namun 

disisi banyak kelebihan yang dimiliki Youtube sebagai media pembelajaran, Youtube  

sendiri tidak terlepas dari sebuah kekurangan diantaranya Youtube ini terlalu luas 

jangkauanya sehingga untuk tenaga pengajar haruslah mengantisipasi agar peserta 

didik mengakses dengan benar mengenai channel atau kanal Youtube bisa terpercaya 

yang bisa dijadikan sebuah acuan dalam media pembelajaran. Selain itu semakin hari 

manusia tidak terlepas dari media sosial hal ini menjadi perhatian serius akibatnya 

akan menjadikan media sosial sebagai candu dalam berkomunikasi17. Adapun hal yang 

harus diperhatikan ketika menggunakan sebuah channel Youtube yang digunakan 

sebagai media pembelajaran adalah konsistensi dalam membuat konten materi berseri 

                                                           
16 rozalina, “Manajemen Pembelajaran Gigital Melalui Aplikasi Yuotube,” SEMINAR 

NASIONAL PENDIDIKAN PPs UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG, 2020, 684–94. 
17 Mulawarman and Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau 

Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” 
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sehingga bahan ajar pembelajaran dapat disimak hingga tuntas sesuai materi yang 

dipelajari saat itu 

Dalam perkuliahan Metodologi Penelitian merupakan mata kuliah yang dianggap 

sulit oleh mahasiswa, terbukti dalam mata kuliah  ini ada beberapa mahasiswa yang 

tidak lulus dan harus mengulang di tahun berikutnya. Topik yang ada dalam mata 

kuliah metodologi penelitian memerlukan pemahaman konsep dan logika yang tinggi 

dalam menyelesaikan masalahnya, di dalam mempelajari metodologi penelitian 

ketelitian, kecepatan berpikir, dan konsentrasi tinggi sangat dibutuhkan meskipun 

seorang mahasiswa belajar dengan buku asli metodologi penelitian memiliki kesulitan 

tersendiri dalam memahami metodologi penelitian ditambah dengan buku buku 

metodologi penelitian buku yang termasuk tebal karena memiliki topik yang banyak. 

Maka membutuhkan terobosan yang dapat membantu mahasiswa dengan 

pembelajaran metodologi penelitian. Youtube ini memiliki keunggulan di mana bisa 

diakses kapan saja dan di mana saja tidak terbatas ruang dan waktu maka alternatif ini 

mutlak dibutuhkan dalam belajar metodologi penelitian agar pemahaman mahasiswa 

terhadap materi bisa optimal. 

Dalam penelitian penulis memilih Youtube sebagai media pembelajaran dalam 

mata kuliah Metodologi Penelitian untuk meningkatkan kualitas belajar, pemilihan 

media pembelajaran ini memiliki alasan khusus karena dalam mata kuliah metodologi 

penelitian memiliki channel Youtube sendiri yang bernama “Mister Metopen” channel 

Mister Metopen merupakan channel yang berisi video topik topik materi perkuliahan 

metodologi penelitian channel tersebut dibuat pada tahun 2018 dan telah memperoleh 

1.39 ribu subscriber serta dibuat oleh dosen pengampu perkuliahan metodologi 
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penelitian itu sendiriv yakni bapak Rinduan Zein yang mana dengan tujuan agar 

mahasiswa dapat memahami secara benar mengenai pembelajaran metodologi 

penelitian, channel tersebut juga melibatkan mahasiswa dalam pembuatan konten 

video pembelajaran.Dari kekurangan yang ada di atas peneliti ingin meninjau lebih 

lanjut mengenai formulasi antara pembelajaran metodologi penelitian dan Youtube 

sebagai media pembelajaran. Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk 

meninjau lebih jauh mengenai pemanfaatan sebagai media pembelajaran dalam mata 

kuliah metodologi penelitian dengan adanya channel Youtube “Mister Metopen”  

sebagai yang menjadi objek penelitian. Hingga saat ini belum peneliti temukan 

mengenai Youtube sebagai media pembelajaran yang isi kontennya merupakan karya 

Youtubenya sendiri, khususnya dalam pembelajaran mata kuliah Metodologi 

Penelitian. Penelitian mengenai Youtube kebanyakan membahas kelayakan Youtube 

sebagai inovasi dalam media pembelajaran dan hanya sebagai subscriber dari konten 

orang lain. Dengan demikian tampaknya muncul kebutuhan untuk menilik kembali 

tentang bagaimana pemanfaatan dan implementasi  pembelajaran menggunakan video 

tool Youtube dan dampak positif yang berakibat meningkatkan kualitas belajar 

terhadap materi Metodologi Penelitian atas adanya akun Youtube “Mister Metopen”. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada implementasi pemanfaatan Youtube sebagai media 

pembelajaran  dalam mata kuliah Metodologi Penelitian di program studi Manajemen 

Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Penelitian sebelumnya secara garis besar telah 

membahas tentang pengaruh dan peran Youtube sebagai media pembelajaran. Oleh 

karena itu, peneliti menganggap perlu diteliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan 
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Youtube sebagai media pembelajaran guna meningkatkan kualitas belajar atau mutu 

belajar mahasiswa. Dari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Youtube sebagai media baru dalam matakuliah metodologi 

penelitian? 

2. Bagaimana pemanfaatan Youtube sebagai media pembelajaran dalam mata 

kuliah metodologi penelitian? 

3. Bagaimana implementasi dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan 

formulasi Youtube? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan adanya channel Mister Metopen? 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan Youtube sebagai media baru dalam matakuliah 

metodologi penelitian. 

b. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan Youtube sebagai media 

pembelajaran dalam mata kuliah metodologi penelitian. 

c. Untuk mendeskripsikan implementasi dalam mata kuliah metodologi 

penelitian dengan formulasi Youtube 

d. Untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan adanya channel Mister 

Metopen 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  
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1) Menambah dan memperkaya kemampuan menulis ilmiah dan 

memperbanyak literatur bagi pembaca serta penulis peribadi 

mengenai Youtube sebagai inovasi media pembelajaran. 

2) Memperkenalkan channel Youtube “Mister Metopen” secara luas 

melalui karya tulis ilmiah.  

3) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, 

terlebih bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

dengan hal yang masih menjadi kekurangan dari penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

1)  Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengetahui 

pemanfaatan Youtube sebagai media pembelajaran. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan mengenai kelebihan Youtube 

sebagai inovasi media pembelajaran serta bisa menjadi perpustakaan 

video pembelajaran. 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini terkait dengan inovasi media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat menunjang belajar  

tanpa adanya batas ruang dan waktu. Oleh karena itu dipilihlah Youtube sebagai media 

pembelajaran karena Youtube sendiri memiliki kelebihan dari media sosial yang lain 

diantara kelebihanya adalah mampu memuat video yang berdurasi lama dan berukuran 

besar.  

Penelitian mengenai Youtube ini tidak terlepas dari penelitian - penelitian yang 

telah dilakukan terdahulu terlebih Youtube memiliki manfaat besar di kalangan 
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pendidikan, adapun penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai bahan kajian dan 

perbandingan. Skripsi Tri Yudha Setiawan jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Dasar Universitas Jambi dengan judul penelitian : Pemanfaatan Youtube pada Sistem  

Pembelajaran Dalam Jaringan Masa Pandemi  Covid-19 di Kelas IIC Sekolah Dasar. 

Dari penelitian yang dilakukan Tri Yudha Setiawan menyimpulkan guru kelas IIC 

dapat memanfaatkan beberapa fitur fitur yang disediakan Youtube seperti deskripsi 

video, penyesuaian Thumbnail, Share link, Playlist, layar terakhir dan juga jadwal. 

Namun disamping itu ada beberapa fitur yang lain tidak pernah digunakan seperti Live 

Streaming dan yang lain18. Dari penelitian di atas dapat ditemukan beberapa masalah 

yang akan timbul bila Youtube diperuntukkan untuk anak usia dini, tentu saja dalam 

penggunaan Youtube pada anak usia dini sangat diperlukan pendampingan karena 

Youtube sendiri merupakan sebuah mesin yang tidak ada filter usia sedangkan Youtube 

banyak sekali referensi video yang baik yang berbau positif dan banyak juga yang 

berbau negatif. Selain penelitian diatas skripsi Mirdwijayantika jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan judul : Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Pembelajaran 

Sinematografi pada UKM Seni Budaya eSA Uin  Alauddin Makassar. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan disimpulkan pemanfaatan Youtube sebagai media 

pembelajaran Sinematografi sebagai berikut : 

a) Pemanfaatan sebagai sumber informasi dalam menambah pengetahuan 

mengenai sinematografi 

                                                           
18 Tri Yudha Setiawan, “Pemanfaatan Youtube Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan Masa 

Pandemi Covid-19 Di Kelas IIC Sekolah Dasar” (Universitas Jambi, 2021), 

https://repository.unja.ac.id/id/eprint/15949. 
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b) Pemanfaatan Youtube untuk memahami istilah – istilah yang digunakan dalam 

sinematografi 

c) Pemanfaatan Youtube sebagai sumber inspirasi 

d) Media pembelajaran untuk menghasilkan karya  

Dari penelitian diatas banyak sekali menemukan banyak manfaat yang dapat 

digali dari penggunakan Youtube, namun pada penelitian tersebut merupakan 

penelitian yang digunakan untuk objek penelitian UKM bukan perkuliahan seperti 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, serta dalam penelitian tersebut 

menggunakan channel orang lain yang mana akan menimbulkan kebingungan dalam 

belajar karena perbedaan channel referensi. 

Tesis  Amaliya Mufarroha Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya dengan judul : Efektivitas Penggunaan Youtube Video Sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 

Kritis. Adapun hasil penelitinya menyatakan Efektivitas penggunaan Youtube sebagai 

media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik 

berdasarkan hasil uji independent sample t-test diperoleh nilai sig 2 tailed < 0.05 yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol hal tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen dapat mengerjakan soal 

postest lebih baik daripada kelas kontrol. Adapun juga hasil analisis dari metode 

kualitatif menyatakan dengan menggunakan Youtube sebagai media pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis sangat membantu peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran. kelas menjadi aktif dan peserta didik mulai terbiasa 

bertanya didalam kelas, menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat dan 
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membuat kesimpulan dari materi PAI yang telah dipelajari. Sehingga dari data tersebut 

dapat dikatakan bahwa penggunaan Youtube video sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis efektif19. Artikel jurnal ilmiah Ibnu Hajar 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Ilkom  Fakultas Dakwah dan Komunikasi  dengan 

judul penelitian : Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah di Kota Makassar 

(Analisis Sosial Media). Dari penelitian yang dilakukan mendapati fakta bahwa 

Youtube  sebagai sarana dakwah yang dilakukan para dai dapat membantu dalam 

pelaksanaan aktivitas dakwah, serta adapun dampak adanya penggunaan Youtube 

sebagai media dakwah sangat memiliki kelebihan dan hanya sedikit kekurangan yang 

dialami oleh para dai dalam penggunaan Youtube sehingga menjadikan media sosial 

Youtube ini sebagai media yang efektif dalam berdakwah20. Dari tesis dan juga jurnal 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Youtube efektif digunakan menyebarkan 

sebuah informasi baik dalam ranah pembelajaran dan juga berdakwah. Hal yang 

membedakan dalam penelitian kali ini berdasarkan dari penelitian penelitian diatas 

adalah objek penelitian yang akan diteliti yakni mahasiswa pada perkuliahan 

metodologi penelitian, serta channel yang digunakan untuk diteliti merupakan channel 

pribadi yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. 

 

 

                                                           
19 Mufarroha, “Efektivitas Penggunaan Youtube Video Sebagai Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis.” 
20 Ibnu Hajar, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah Di Kota Makassar,” Jurnal Al-

Khitabah 5, no. 2 (2018): 95–109. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Perbedaan penelitian 
Persamaan 

Penelitian Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Terkini 

1 

Tri Yudha 

Setiawan 

Pemanfaatan 

Youtube pada 

Sistem  

Pembelajaran 

Dalam 

Jaringan Masa 

Pandemi  

Covid-19 di 

Kelas IIC 

Sekolah Dasar 

Subjek pada 

penelitian 

adalah 

Pemanfaatan 

Youtube pada 

tingkat 

pendidikan 

Dasar 

Subjek 

Penelitian 

adalah 

Pemanfaatan 

Youtube pada 

tingkat 

Perguruan 

Tinggi 

Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

Kualitatif, 

penelitian 

penggunaan 

Youtube pada 

dunia 

pendidikan. 

2 

Mirdwijayantika Pemanfaatan 

Youtube 

Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Sinematografi 

pada UKM 

Seni Budaya 

eSA Uin  

Alauddin 

Makassar 

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah 

Pemanfaatan 

Youtube  

sebagai media 

pembelajaran 

Sinematografi 

pada UKM 

seni Budaya  

Subjek 

Penelitian 

adalah 

Pemanfaatan 

Youtube pada 

perkuliahan 

Metodologi 

Penelitian 

dan Channel 

Youtube 

Sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif, 

juga sama 

sama meneliti 

mengenai 

pemanfaatan 

Youtube 

3 

Amaliya 

Mufarroha 

Pascasarjana 

Efektivitas 

Penggunaan 

Youtube 

Video 

Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

Untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode Mixed 

Methods atau 

penggabungan 

metode 

kuantitatif dan 

juga kualitatif 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif saja  

Sama-sama 

menggunakan 

Youtube 

sebagai 

media 

pembelajaran 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Perbedaan penelitian 
Persamaan 

Penelitian Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Terkini 

Berpikir 

Kritis 

4 

Ibnu Hajar Youtube 

Sebagai 

Sarana 

Komunikasi 

Dakwah Di 

Kota 

Makassar 

(Analisis 

Sosial Media) 

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah 

pemanfaatan 

Youtube 

sebagai sarana 

komunikasi 

dakwah 

Subjek 

Penelitian 

adalah 

Pemanfaatan 

Youtube pada 

perkuliahan 

Metodologi 

Penelitian 

dan Channel 

Youtube 

Sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif, 

serta dalam 

meninjau 

pemanfaatan 

Youtube  

 

E. Kerangka Teori 

1 Konsep Implementasi Pemanfaatan 

Pemahaman umum mengenai konsep dari implementasi dapat kita ketahui 

melalui pernyataan dari Grindle yang mengatakan bahwa implementasi 

merupakan proses umum tindakan adminitratif yang dapat diteliti pada tingkat 

program tertentu. Adapun pendapat lain deskripsi yang lebih sederhana dari Lane 

yang juga dikutip oleh Haidar yang menyatakan bahwa implementasi sebagai 

konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan 

persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome21. Menurut Charles O. Jones 

                                                           
21 Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana,” Jurnal Adminstrasi 

Publik 1, no. 1 (2010): 1–11, https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-

kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf. 
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dalam Siti Erna Lutifi S. Ada tiga pilar aktifivitas dalam pengoprasian program 

yaitu : Pengorganisasian, Intrepetasi, dan Penerapan. 

Pemanfaatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata turunan dari 

manfaat yang mendapat imbuhan pe dan an yang berarti proses, cara, dan 

perbuatan memanfaatkan22. Pemanfaatan adalah kegiatan menggunakan proses 

dan sumber belajar. Menurut Davis, kegunaan adalah sejauh mana seseorang 

percaya Menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Keuntungan 

(Perceived usefulness) merupakan penentu penting dari penerimaan pengguna 

sistem informasi, adopsi dan perilaku para penggunanya23. 

Definisi lain dari manfaat juga diungkapkan oleh Dennis McQuail dan Sven 

Windahl yaitu : “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore 

(penghadapan semata mata menunjukkan suatu kegiatan menerima) “. Dennis 

juga mengatakan mengenai hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan 

yaitu : 

a) Adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media 

massa. 

b) Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan  tentang 

selera media massa24. 

                                                           
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/pemanfaatan. Diakses 21 Mei 

2022 
23 Habib Hanafi and Dkk, “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Website 

UB Terhadap Sikap Pengguna Dengan Pendekatan TAM,” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya Malang, n.d., http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id. 
24 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, 6th ed. (London: Sage Publications, 

2011). 

https://kbbi.web.id/pemanfaatan
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Bila dikaitkan dengan masalah penelitian kali ini, maka pemanfaatan ini dapat 

diartikan menggunakan atau mamakai suatu media yang berguna yang mana 

dalam hal ini adalah memanfaatkan media Youtube yang dapat diaksesnya 

kapanpun dan juga dimanapun. Adanya Youtube sendiri dapat dimanfaatkan 

kelebihan yang dimiliki sebagai sarana untuk belajar diluar jam perkuliahan. 

2. New Media  

Pada abad ke-20 perkembangan teknologi sangat gencar dilakukan, 

perkembangan teknologi dan informasi seakan membuat jangkauan manusia 

sangat luas serta ruang yang ada juga terasa tak berjarak lagi. Media berkembang 

sangat pesat, seiring perkembangan teknologi informasi komunikasi massa juga 

semakin canggih dan juga kompleks dari masa masa sebelumnya. Adapun tanda 

dari perkembangan media massa yakni adanya media baru “New Media”. Istilah 

media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an juga mencakup seperangkat 

teknologi komunikasi terapan yang semakin beragam dan berkembang25. Dalam 

bukunya mengenai Teori Komunikasi Massa, McQuail mengungkapkan bahwa 

“Media Baru atau New Media adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi 

yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan 

digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat 

komunikasi”. McQuail juga menjelaskan adapun ciri media baru adalah adanya 

saling berhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 

                                                           
25 Mirdwijayantika, “Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Belajar Sinematografi Pada Ukm 

Seni Budaya Esa Uin Alauddin Makassar,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 

(1967). 
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maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaanya yang semakin beragam, 

serta sifatnya yang ada di mana mana26. 

Adapun yang menjadi klaim sebagai ciri utama sebagai media baru dan serta 

menjadi media massa adalah Internet. Casttels dalam buku Dennis McQuail 

berpendapat bahwa pada awalnya, internet dimulai sebagai alat komunikasi non 

komersial dan pertukaran data antara profesional, namun pada fase berikutnya 

adalah internet sebagai penyedia barang dan jasa dan juga sebagai alat komunikasi 

pribadi dan antarpribadi27. 

Aditya dan Imansyah yang mengutip Romli mengatakan “Media Online 

disebut juga cyber media, media internet dan media baru, yang dapat diartikan 

sebagai media yang tersaji secara online di situs website internet. Juga bisa disebut 

sebagai media generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik28. 

Media baru merupakan sebuah istilah yang mencakup mengenai kemunculan 

digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi serta komunikasi. Mengenai 

hal yang ditawarkan oleh media baru dan media lama tidak terlepas dari kapasitas 

untuk memperluas informasi. Dalam kurnia Ian Ward mengatakan bahwa “media 

baru terkesan tidak menggunakan mediasi karena dapat digunakan secara 

langsung tanpa harus melalui organisasi media yang lebih rumit seperti layaknya 

                                                           
26 Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, 6th ed. (London: Sage Publications, 

2011).h.152 
27 Dennis McQuail.h.44 
28 Aditya Wibowo and Imansyah Lubis, “Pengaruh Lima Dimensi Berita Pada Media Online 

Khusus Game Terhadap Brand Awareness Produk Nintendo 3Ds,” Jurnal Kajian Komunikasi 1, no. 2 

(2013): 155–62, https://doi.org/10.24198/jkk.volin2.5. 
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media lama atau tradisional media”29. Dengan munculnya media baru turut 

memberikan andil akan perubahan pola komunikasi di masyarakat. Peran media 

baru, dalam hal ini yang dimaksud adalah internet memberikan pengaruh terhadap 

cara individu berkomunikasi dengan individu lainnya30. 

Sebuah teori mengenai media baru dikembangkan oleh Pierre levy yang 

menyatakan bahwa media baru merupakan sebuah teori yang membahas 

mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, ada dua pandangan yang 

pertama menyatakan yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan media 

menurut kedekatanya dengan interaksi tatap muka. Adapun pendekatan kedua 

yaitu mengenai pandangan integrasi sosial, yang mana merupakan sebuah 

gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebaranya, 

tetapi dalam bentuk ritual atau mengenai bagaimana manusia menggunakan 

sebuah media sebagai cara menciptakan masyarakat31.  

Oleh karenanya sebagian besan teknologi di mana hal ini dikonotasikan 

sebagai media baru adalah berkenaan dengan digital, secara sederhana media baru 

merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer 

serta internet. 

Adapun beberapa ciri-ciri mengenai Internet, yaitu sebagai berikut : 

                                                           
29 Novi Kurmia, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru: Implikasi Terhadap 

Teori Komunikasi,” Mediator: Jurnal Komunikasi 6, no. 2 (2005): 291–96, 

https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1197. 
30 Mirdwijayantika, “Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Belajar Sinematografi Pada Ukm 

Seni Budaya Esa Uin Alauddin Makassar.” 
31 Algu Ready, “Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau,” Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Riau 3, no. 1 (2016), 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/8438/8106. 
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a) Teknologi berbasis komputer 

Teknologi berbasis komputer adalah cara membuat atau mendistribusikan 

dokumen dengan menggunakan sumber berbasis mikroprosesor, di mana informasi 

atau dokumen yang disajikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk 

cetak atau grafik. 

b) Media Interaktif 

Media interaktif pada dasarnya mengacu pada sebuah produk dan 

layanan digital pada sebuah sistem berbasis komputer. 

c) Pengaturan yang tidak ketat 

 Dalam hal ini internet tidak ada batasan mengenai siapa yang dapat 

mengaksesnya, semua kalangan dapat mengaksesnya secara bebas 

d) Saling berhubungan  

Saling terhubung dalam internet adalah suatu hal yang tidak bisa 

dipisahkan, jika ada sebuah unsur yang tidak dapat terhubung dalam internet 

maka tidak akan bekerja dengan semestinya. 

e) Ada di mana mana / tidak terpatok pada satu lokasi 

Dapat di akses di mana pun selagi ada koneksi internet yang terhubung 

f) Media komunikasi massa dan pribadi. 

Internet bisa menjadi media dalam menyampaikan informasi baik 

dalam secara massal atau pun individu, komunikasi dapat dituangkan ke 

dalam berbagai macam macam media seperti kata-kata, gambar, angka, 

serta tulisan, bahkan dalam bentuk video32. 

                                                           
32 Mirdwijayantika, “Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Belajar Sinematografi Pada Ukm 

Seni Budaya Esa Uin Alauddin Makassar.” 
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3. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” merupakan kata yang berasal dari bentuk jamak lain dari 

“media”, yang secara harfiah berarti pengantar atau perantara. Dalam Tejo 

Nurseto Association for Education and Communication Technology (AECT) 

mengatakan kata media sebagai segala bentuk saluran yang digunakan untuk 

proses informasi National Education Association (NEA) menyatakan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar atau 

dibaca dan didiskusikan dengan alat-alat yang digunakan dalam suatu 

kegiatan33. Husamah dalam bukunya yang berjudul “Media Pembelajaran luar 

kelas Outdoor Learning” menyatakan media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari suatu 

sumber kepada peserta didik dengan tujuan agar dapat merangsang pikiran, 

perasaan, minat serta perhatian anak didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran34.  

Dalam buku Sukirman mengutip Fleming  menyebutkan “ media yang 

dengan istilah mediator diartikan sebagai penyebab atau alat yang ikut 

campur dalam dua pihak dan mendamaikannya. Media dengan istilah 

mediator menunjukkan fungsi atau peranya, yang mengatur hubungan yang 

efektif antara dua pihak  utama dalam proses belajar antara peserta didik dan 

isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat dengan mencerminkan 

                                                           
33 Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik,” Jurnal Ekonomi Dan 

Pendidikan 8, no. 1 (2012): 19–35, https://doi.org/10.21831/jep.v8i1.706. 
34 Husamah, “Media Pembelajaran Luar Kelas Outdoor Learning,” Buku Ajar, 2013, 1–128. 
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pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, 

mulai dari guru sampai kepada alat yang paling canggih dapat disebut media. 

Adapun penjelasan singkatnya, media adalah alat yang menyampaikan atau 

mengantarkan pesan-pesan  pembelajaran35. Adapun kesamaan dari setiap 

definisi media pembelajaran dari pendapat para ahli yakni sebuah proses 

penyampaian informasi atau pesan secara efektif dan efisien agar dapat 

diterima secara maksimal oleh peserta didik. 

Sedangkan media pembelajaran menurut pandangan Islam yaitu terkait 

dengan penggunaan media dalam sebuah proses pembelajaran, yang mana 

tidak terlepas dari menyebarluaskan informasi dengan efektif dan efisien 

guna meningkatkan keinginan belajar, motivasi, serta memberikan penjelasan 

yang jelas, adapun Allah berfirman dalam surah (Q.S. An-Nahl: 125) yaitu : 

َْربََّْسنَِةَْوَجاِدْلُهْمْبِالَّتِْيِْھَيْاَْحسَْاُْدُعْاِٰلىَْسبِْيِلَْرب َِكْبِاْلِحْكَمِةَْواْلَمْوِعَظِةْاْلحَْ ْاِنَّ َكُْنُۗ

َْعْنَْسبِْيِلٖهَْوُھَوْاَْعلَُمْبِاْلمُْ  ْهتَِدْينَُْھَوْاَْعلَُمْبَِمْنَْضلَّ

 

Artinya : 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk” 

Dari ayat yang ada di atas dapat diambil bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaraan juga harus mempertimbangankan beberapa aspek 

seperti halnya pesan yang ingin disampaikan adalah pesan yang positif, dan 

                                                           
35 Sukiman M.Pd, Pengambangan Media Pembelajaran, Cetakan Pe (Jl. Kenanga, 

Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta 55282: PEDAGOGIA (PT Pustaka Insan Madani, Anggota 

IKAPI), n.d.).h 28. 
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bahasa yang santun sebagai sarana menyampaikan pesan, dan adapun jika ada 

peserta didik yang memiliki argumen yang berbeda hendaknya diterima dan 

pendidik juga menyampaikan argumen dengan bahasa yang logis, agar 

peserta didik dapat menerima dengan baik. Dengan demikian, media dalam 

menyampaikan pesan adalah bahasa lisan sebagai pengantar pesan36. 

b) Kegunaan Media Pembelajaran 

Adapun dalam buku Sukirman yang mengutip Arief S. Sadimiman, 

dkk. (2005:17-18) mengungkapkan kegunaan dari media pendidikan sebagai 

berikut : 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang waktu serta daya indera. 

3) Penggunaan media yang tepat dapat mengatasi sikap pasif peserta 

didik. hal ini media dapat meningkatkan gairah belajar, serta 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri, dan memungkinkan 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. 

4) Memberikan rangsangan yang sama , dapat menyamakan pengalaman 

dan juga persepsi terhadap topik materi. 

5) Dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik 

tentang sebuah peristiwa di lingkungan mereka37. 

                                                           
36 Ramli M, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” Ittihad Jurnal 

Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 13 No.23 April 2015 6, no. 2 (2018): 97–117, 

https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.59. 
37 Sukiman M.Pd, Pengambangan Media Pembelajaran, Cetakan Pe (Jl. Kenanga, 

Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta 55282: PEDAGOGIA (PT Pustaka Insan Madani, Anggota 

IKAPI), n.d.).h.41. 
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Sukirman juga mengutip Hamalik, yang menyebutkan “ Pemanfaatan 

media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, 

serta meningkatkan motivasi dan juga rangsangan untuk belajar bahkan juga 

dapat mempengaruhi psikologis peserta didik38. 

4. Tinjauan Mengenai Youtube Sebagai Sumber Pembelajaran 

Youtube merupakan situs web video sharing berbagai macam video mulai 

dari video klip maupun film hingga video yang dibuat oleh pengguna Youtube itu 

sendiri. Tidak sedikit orang yang berhasil meraih popularitas dan menaikkan 

derajatnya dari kanal  Youtubenya39. Banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dari 

fitur fitur yang disediakan oleh Youtube, salah satu layanan yang dapat digunakan 

adalah pengguna dapat mengupload video dan membagikannya dan bisa diakses 

oleh siapa saja. Video blog merupakan sebuah media informasi yang dibuat secara 

sederhana dan dapat digunakan secara DARING (dalam jaringan) melalui sebuah 

channel Youtube40. 

Keterlibatan Youtube dan pembelajaran merupakan sebuah formulasi yang 

dinilai mampu untuk menaikkan motivasi serta semangat belajar, Youtube bisa 

dijadikan sebagai sumber belajar apabila guru memberikan sebuah arahan yang 

baik serta jelas dengan memberikan link video pembelajaran yang ada di Youtube 

terkait materi yang diajarkan ataupun guru jika mampu guru dapat menggunakan 

                                                           
38 Sukiman M.Pd, Pengambangan Media Pembelajaran, Cetakan Pe (Jl. Kenanga, 

Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta 55282: PEDAGOGIA (PT Pustaka Insan Madani, Anggota 

IKAPI), n.d.).h.42. 
39 Hajar, “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Dakwah Di Kota Makassar.” 
40 Setiawan, “Pemanfaatan Youtube Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan Masa Pandemi 

Covid-19 Di Kelas IIC Sekolah Dasar.” 
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channelnya sendiri yang berisikan konten pembelajaran sesuai dengan materi 

yang dibutuhkan41 

Adapun Youtube memiliki banyak sekali kelebihan didalamnya, namun 

tidak menutup kemungkinan Youtube juga memiliki kelemahan sebagai sumber 

pembelajaran, kelebihan dari Youtube sebagai sumber belajar antara lain : a) 

sebuah inovasi dan cara baru dalam menyampaikan  materi oleh pendidik kepada 

peserta didik. b)  Youtube dapat diintegrasikan konten yang relevan dengan 

pelajaran yang sedang dipelajari. c)  Youtube dapat menjadi pengalaman teknologi 

yang sesuai dengan format belajar gaya baru. d) Youtube memfasilitasi  

pembuatan konten dan memiliki potensi untuk siswa memaparkan hasil karyanya 

dalam bentuk video serta melibatkan siswa dalam komunitas online. e) sebagai 

suplemen pengajaran, dan juga Youtube dapat menginspirasi dan melibatkan 

pelajar serta mendukung gaya belajar digital mereka. f) Youtube sebagai sumber 

pengajaran gratis yang dapat menjadi pertimbangan penting untuk anggaran 

pendidikan42. 

Adapun  kekurangan Youtube sebagai sumber belajar sebagai berikut : a) 

tidak semua video yang ada di Youtube sesuai dan relevan dengan apa yang 

dipelajari. b) ada kemungkinan berisi konten yang tidak dapat diandalkan c) 

                                                           
41 Fitroh Tri Utami and Miefthaul Zanah, “Youtube Sebagai Sumber Informasi Bagi Peserta 

Didik Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Sinestesia 11, no. 1 (2021): 78–84, 

https://doi.org/10.53696/27219283.64. 
42 Sloane C Burke et al., “Youtube: An Innovative Learning Resource for College Health 

Education Courses,” Department of Health Education and Promotion at East Carolina University, 

2008, 39–46, http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ798652. 
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Pengajar haru mengevaluasi setiap video agar dapat diterima dan digunakan d) 

keakuratan dan kredibilitas video yang diposting43 

5. Youtube Sebagai Sumber Belajar Metodologi Penelitian 

Ada berbagai macam topik materi yang dibahas dalam kelas metodologi 

penelitian dalam program studi Manajemen Pendidikan Islam. Topik materi 

materinya yaitu : paradigma metodologi penelitian (kualitatif kuantitatif), 

Variabel dan pengukurannya, Hypotheses, Validitas dan Reliabilitas, 

pengumpulan dan analisis data, serta topik topik lainya. Topik topik ini 

merupakan materi yang diajarkan dalam perkuliahan metodologi penelitian yang 

mana sudah sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mahasiswa S1, 

ada banyak video yang ditayangkan setelah pembelajaran berlangsung di setiap 

minggunya. Dalam memperkaya materi, selain dari buku-buku yang telah 

direkomendasikan dose, video-video dari Youtube bisa digunakan dalam 

memperdalam dan memperjelas menteri yang sudah diajarkan dalam kelas. 

Video yang ditampilkan tersedia secara gratis dengan kualitas suara yang 

cukup jelas. Pada awal semester mahasiswa mendapat RPS juga mendapat 

referensi materi pokok pembelajaran. Di Dalam kelas dosen mengajarkan dan 

menyebarkan materi sesuai RPS sekaligus melakukan perekaman video yang akan 

diupload ke Youtube sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya secara bebas 

kapanpun dan dimanapun. 

F. Metodologi Penelitian  

                                                           
43 Burke et al. 
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1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan dalam kondisi alamiah44. Sejalan dengan yang dikatakan Nasution 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengamati orang 

dan lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang fenomena di sekitarnya45. 

 Model penelitian kualitatif dipilih karena dapat menggali secara mendalam 

dan komprehensif terkait efektifitas Youtube. Selain itu peneliti merupakan 

partisipan observer, partisipan observer merupakan proses pengamatan yang 

dilakukan oleh observer dengan ambil bagian dalam suatu kelompok yang 

diamati, dengan begitu data yang didapat bisa akurat. 

2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas perkuliahan metodologi penelitian program 

studi Manajemen Pendidikan Islam, dengan kurun waktu sekitar 3-4 bulan antara 

bulan Agustus-November 2021. Namun peneliti juga akan menambahkan data-

data yang didapat dan diketahui oleh peneliti ketika peneliti berada dalam kelas 

metodologi penelitian karena peneliti pada penelitian ini merupakan peneliti 

partisipan observer. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara guna 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

beriku : 

 

                                                           
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2014), 8 
45 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Tarsito, 2003), 5 
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Tabel I. 2 Pelaksanaan Penelitian 

No Aktivitas Waktu 

Bulan April Juli Agustus September Oktober November 

1 Sidang Proposal       

2 Menyusun dan 

Memperbaiki 

Instrumen 

Penelitian 

      

3 Pengumpulan 

data penelitisn 

      

4 Pengolahan 

data 

      

 

3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi  Manajemen Pendidikan Islam 

UIN Sunan Kalijaga, khususnya dalam perkuliahan metodologi penelitian yang 

diampu oleh bapak Rinduan Zain. Subjek atau informan dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang terlibat dalam perkuliahan metodologi penelitian, yang 

meliputi dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, mahasiswa yang 

terlibat dalam tim pembuatan kanal Youtube “Mister Metopen”, Serta beberapa 

mahasiswa Prodi Manajemen yang sedang dan yang sudah mengemban mata 

kuliah metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 
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pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu mengetahui, mengalami 

dan memahami masalah yang akan diteliti46.  Selain itu, peneliti juga 

menggunakan teknik non probality sampling teknik ini dimulai dengan peneliti 

memilih beberapa orang tertentu dengan pertimbangan akan memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan47. 

4 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

pencatatan langsung terhadap objek, kegiatan atau gejala tertentu 

berdasarkan derajat keterlibatan pengamatan48. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi partisipatif, yaitu dengan mengamati 

Youtube “Mister Metopen” serta juga menjadi bagian mahasiswa dalam 

kelas metodologi penelitian. Peneliti juga mengati kelas metodologi 

penetian pasca terjadinya pandemi yang mana pada saat itu kelas harus 

dilakukan secara online menggunakan media aplikasi Zoom. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses menggali informasi dengan cara tanya 

jawab dengan responden yang dianggap mengetahui, mengalami, dan 

                                                           
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2014), 

219. 
47 Sugiyono, 
48  Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Tarsito, 2003), 59 
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mendalami terhadap suatu objek. Dalam penggunaan metode ini 

menunjukkan komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subjek yang 

diteliti49. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Indepth Interviews 

dalam mendapatkan data yang diperlukan. Tujuan dalam dilakukanya 

wawancara disamping mendukung data yang telah didapat sebelumnya 

melalui observasi partisipan juga untuk memperoleh konstruksi yang 

terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, 

motivasi, pengakuan, keseriusan, rekonstruksi keadaan tersebut 

berdasarkan pengalaman masa lalu, proyeksi keadaan tersebut untuk masa 

yang akan datang, verifikasi, pengecekan, dan pengembangan informasi 

yang telah didapat sebelumnya50. Wawancara dilakukan secara terbuka 

antara peneliti dan narumber yang telah dipilih dengan instrumen 

pertanyaan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut 

informasi mengenai narasumber yang telah dipilih oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Hardani Ahyar et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, . (Yogyakarta : 

Pustaka Ilmu, 2020), 

 
50 Ahyar. 



32 
 

Tabel I. 3 Daftar Narasumber 

No Nama Peran Tanggal 

1 Rinduan Zain S.Ag,. MA Pemilik Channel 

Mister Metopen 

Minggu, 15 

September 2021 

2 Muhammad Ikhwanudin Tim Media Minggu, 10 

Oktober 2021 

3 Septi Nur Hidayah Tim Media Kamis, 21 Oktober 

2021 

4 Nindi Kurnia Ilahi Mahasiswa Selasa, 7  

Desember 2021 

5 Annisa Riski Pratiwi Mahasiswa Kamis, 25  

November 2021 

6 Nurul Widad Mahasiswa Kamis, 04  

November 2021 

7 Acep Wahyu Mahasiswa Jum’at, 26  

November 2021 

 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang51. 

Dokumentasi bisa berupa surat, arsip, catatan, dan lain sebagainya. 

Dengan dokumentasi peneliti dapat mempertajam informasi yang digali, 

peneliti juga dapat memperoleh data terkait penelitian, yang berupa 

transcript data hasil dari wawancara dengan responden dan data historis 

yang diperoleh dari lokasi subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian 

                                                           
51 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 240 
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ini merupakan bentuk sreenshot apa yang ada pada channel Mister 

Metopen seperti halnya video video yang di tampilkan pada channel 

tersebut dan juga deskripsi channel tersebut. 

5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data berakhir52. Analisa data 

merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi yang terus menerus 

terhadap data yang diperoleh di lapangan untuk dideskripsikan dan dirangkum 

dengan melihat hubungan antara berbagai tema. Metode olah data dan analisa data 

kualitatif oleh Marguerite Lodico yang dikutip dalam handout Rinduan Zain 

adalah dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu: transcript, coding, 

grouping, comparing dan contrasting. 

Transcript, merupakan tahap awal dalam pengelolaan analisa data kualitatif 

yang berupa tulisan apa adanya berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian 

di lapangan. 

Coding, merupakan tahapan analisa data setelah mentranskrip data. Berupa 

proses mengidentifikasikan perbedaaan data yang menggambarkan variabel 

tertentu dengan memberikan label pada jawaban responden berupa pola atau tema. 

Grouping, yang berupa mengelompokan hasil wawancara dan observasi di 

lapangan mengenai persamaan dan perbedaan antara tema. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 

                                                           
52 Ahyar, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 
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Comparing dan Constracting, merupakan proses analisa data setelah data dari 

lapangan dikelompokkan lalu menarasikan persamaan dan perbedaan dari 

masing-masing responden. Dalam proses ini, peneliti memasukkan opini yang 

didasarkan pada data yang telah diperoleh melalui wawancara dan menarasikan 

persamaan dan perbedaannya. Setelah menarasikan persamaan dan perbedaan dari 

masing-masing responden, maka selanjutnya peneliti membandingkan antara 

kenyataan di lapangan dengan kajian teoritis53. 

6 Teknik Keabsahan Data 

Dalam proses validasi data yang telah didapat, peneliti menggunakan 

triangulasi data dengan tujuan untuk menguji data yang diperoleh ketika 

melakukan penelitian. Data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak 

terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sebenarnya 

terjadi dengan objek yang diteliti54 

a. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik merupakan proses pengecekkan dengan sumber data 

yang sama melalui teknik berbeda yakni data yang diperoleh saat wawancara 

dilakukan pengecekkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi. 

Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek kembali 

dengan observasi dan juga dokumentasi.55  

                                                           
53 Rinduan Zain, “Olah Data Kualitatif”, https://elearning.ncie.or.id/. Diakses pada 3 Maret 

2021. 
54 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 267. 
55 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014),374. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi 

teknik, berarti ada lebih dari dua teknik yang peneliti gunakan dalam 

pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk mencari 

data yang sejenis dengan melakukan pengecekkan data melalui beberapa 

sumber kemudian dideskripsikan, dikategorikan dan dispesifikasikan lalu 

disimpulkan56. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti akan lebih mudah 

untuk mendeskripsikan, dan juga mengategorikan mana pandangan yang 

sama ataupun yang berbeda. Sehingga analisis data lebih muda dilakukan 

oleh peneliti dengan menggali dari berbagai sumber yang ada baik yang 

bersifat dokumenter maupun kegiatan yang sedang berjalan. 

7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran susunan penulisan secara 

sistematis. Pada sistematika pembahasan ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut 

: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian penelitian yang relevan, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang peneliti 

                                                           
56 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 373 
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memaparkan masalah penelitian dan alasan peneliti melakukan penelitian ini 

dengan diperkuat adanya literatur yang ada sebelumnya mengenai tema 

penelitian yang sama. Selanjutnya, peneliti merumuskan masalah yang 

berisikan beberapa pertanyaan pokok yang akan menjadi fokus penelitian 

yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Pada tujuan dan kegunaan 

penelitian berisi target pencapaian serta manfaat penelitian yang dilakukan. 

Kemudian, kajian pustaka yang membahas mengenai literatur yang telah 

dilakukan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga 

ditemukannya celah penelitian dalam penelitian sebelumnya. Setelah itu, 

kerangka teori berisi variabel-variabel yang ada didalam penelitian. Dalam 

metode penelitian terdiri dari beberapa sub bab, yaitu membahas tentang jenis 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Terakhir, 

terdapat sistematika pembahasan yang memaparkan struktur penulisan yang 

akan dimuat. 

BAB II : GAMBARAN UMUM  

Bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum program studi 

Manajemen Pendidikan Islam serta mengenai kanal Youtube “Mister 

Metopen” 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan tentang akun 

Youtube “Mister Metopen” sebagai media pembelajaran di program studi 

Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian, peneliti memberikan kritik dan saran untuk lembaga 

yang diteliti. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan 

Youtube sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Penelitian 

program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Negeri Islam 

Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Youtube sebagai media baru\ 

Perkuliahan metodologi penelitian program studi Manajemen 

Pendidikan Islam telah memformulasikan antara pembelajaran tatap muka 

dengan pembelajaran online, media yang digunakan adalah media Youtube. 

Youtube merupakan media yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun asal 

terkoneksi dengan internet. Dengan melakukan perekaman dalam kelas lalu 

hasil dari perekaman di dalam kelas dijadikan beberapa part video lalu 

diupload ke dalam channel yang bernama Mister Metopen yang mana dapat 

mempermudah mahasiswa dalam belajar metodologi penelitian, hal ini baru 

pertama kali dilakukan dalam program studi Manajemen Pendidikan Islam. 

Menggunakan Youtube ini pembelajaran menjadi lebih terbarukan dan tidak 

statis dalam pembelajaran karena mahasiswa sepulang dari perkuliahan dapat 

mengulas dan menyimak kembali apa yang sudah dipelajari tanpa terbatas 

oleh ruang dan waktu 

2. Pemanfaatan Youtube sebagai media belajar 

Youtube dipilih sebagai media belajar selain aksesnya sangat mudah 

dan tidak berbayar alias gratis Youtube sendiri sudah terkenal dikalangan 
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mahasiswa dan mahasiswa banyak yang menggunakannya untuk keperluan 

sehari hari, selain itu Youtube merupakan situs yang fleksibel yang 

memungkinkan penggunanya dapat mengunggah video yang ingin diunggah 

dengan durasi panjang sehingga cocok sebagai media belajar. Dalam 

pemanfaatan Youtube dalam perkuliahan metodologi penelitian, Yuotube 

berperan penting sebagai media belajar video yang sudah diunggah dapat 

diakses kembali mahasiswa sehingga mahasiswa yang belum sepenuhnya 

memahami materi yang ada dalam metodologi penelitian ketika belajar 

didalam kelas bisa menyimak kembali lewat video sehingga dapat 

memberikan pemahaman terhadap sebuah topik materi yang belum dipahami 

sehingga akan berpengaruh pada hasil nilai ketika selesai ujian dalam 

perkuliahan. 

3. Implementasi pemanfaatan Youtube sebagai media belajar 

Dalam implementasi pemanfaatan Youtube sebagai media belajar, 

dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian membuat channel yang 

bernama mister metopen, mister metopen ini digunakan sebagai wadah dalam 

pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Dalam mengelola channel 

mister metopen dosen pengampu melibatkan mahasiswanya yang ditunjuk 

sebagai tim editor yang akan bertugas dalam proses pembuatan video 

pembelajaran yang akan diunggah ke dalam channel mister metopen. Tim 

editor sendiri terdiri dari beberapa mahasiswa dengan begitu tim editor 

membagi tugas yakni sebagai Kameramen, Editor, serta Notulensi. 
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Adapun hambatan yang dialami tim editor adalah perangkat yang digunakan 

ketika melakukan perekaman, Perangkat yang digunakan ketika melakukan 

editing video, serta koneksi internet yang digunakan untuk mengunggah video. 

4. Kelebihan dan Kekurangan channel Mister Metopen 

Kelebihan : a) Sangat mudah diakses b) Variasi dan Inovasi c) Gratis. 

Kekurangan : a) Video yang  terpotong Potong b) tidak adanya subtitle. 

B. Saran 

Setelah mengamati dan meneliti serta kajian mengenai pemanfaatan Youtube 

dalam perkuliahan metodologi penelitian, ada beberapa saran yang penulis 

sampaikan, diantaranya : 

1. Kepada pengelola channel mister metopen meningkatkan lagi mengenai 

konten yang diunggah serta mengupload video topik-topik materi dalam mata 

kuliah metodologi penelitian serta menambah kan subtitle. 

2. Perlunya peningkatan mengenai sarana prasarana dalam pembuatan konten 

video pembelajaran metopen seperti halnya perangkat perekaman dan 

perangkat editing 

3. Kepada peneliti lain agar lebih bisa mengkaji lebih lanjut lagi mengenai 

penelitian yang serupa yaitu mengenai pemanfaatan Youtube dalam 

perkuliahan karena dalam penelitian ini masih jauh dari kata baik. 

Dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan peneliti, namun dengan 

adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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C. PENUTUP 

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan 

Hidayah-Nya penelitian dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi. Peneliti 

sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal yang 

kurang dan hal yang perlu diperbaiki lagi, walaupun demikian penelitian berharap 

dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya untuk pembaca 

serta seluruh unsur yang ada dalam ranah pendidikan guna membangun dan 

mengembangkan teknologi yang digunakan dalam memajukan pendidikan. 

Kritik, saran dan masukkan yang membangun dari pembaca maupun rekan-

rekan semua selalu diharapkan oleh penulis atau peneliti untuk memperbaiki karya 

agar menjadi lebih baik lagi dalam menghasilkan karya di masa yang akan datang 
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