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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan adalah mengubah peserta didik antara lain yaitu 

caranya berfikir, merasa, berbuat, jadi untuk mengubah perilakunya. Kurikulum 

disusun untuk mendorong peserta didik berkembang ke arah tujuan itu. Sudah 

selayaknya pendidik maupun peserta didik mengetahui apa yang harus dicapai. 

Atau tegasnya harus diketahui dengan jelas apa yang dapat dilakukan oleh 

peserta didik sebagai hasil pembelajaran yang tidak dapat dilakukannya sebelum 

peserta didik mempelajarinya. Adanya tujuan yang jelas sekaligus memberikan 

ukuran tentang keberhasilan pembelajaran.  

Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka ada kekurangan dalam proses 

belajar mengajar itu. Secara empiris dapat dicari melalui percobaan, cara 

manakah yang paling serasi untuk mencapai hasil yang ditentukan. Dengan 

pendekatan teknologi pendidikan kita dapat menggunakan metode ilmiah untuk 

menguji hipotesis-hipotesis tentang cara yang paling efektif guna mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. 

Kemajuan teknologi modern tentang komputer merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pada bidang 

pendidikan, pemerintah dan masyarakat umum telah memberikan perhatian yang 

mendalam tentang kemajuan teknologi modern ini. Teknologi dapat membantu 
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mencapai sasaran dan tujuan pendidikan sehingga proses belajar mengajar akan 

lebih berkesan dan bermakna.  

Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan komputer memuat 

dan manayangkan beragam bentuk media di dalamnya
1
. Teknologi informasi 

turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. 

Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur 

teknologi informasi, seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data 

(storage), dan teknologi komunikasi
2
.  

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk 

kegiatan produksi audio visual
3
. Pada tahun-tahun belakangan komputer 

mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam 

bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, 

komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan 

komputer merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi yang saat ini 

digunakan oleh para praktisi pendidikan dalam upaya menyajikan materi 

pelajaran. Komputer sebagai penyedia informasi dirasakan perlu untuk digunakan 

karena dapat menyajikan informasi dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui pembelajaran berbasis komputer
4
. Media pembelajaran 

memberikan penekanan pada posisi media sebagai wahana penyalur pesan atau 

informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang untuk belajar. Dengan kata 

                                                             
1
 Asra, et. al.,  Komputer dan Media  Pembelajaran Di SD, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 1-5 
2
 Ibid., hal. 3 

3
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-13 hal. 

149 
4
 Rudi Rusilana, Media Pembelajaran, Hakekat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian  

(Bandung: CV. Wacana Prima, 2007), hal. 125 
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lain, pada saat kegiatan belajar berlangsung bahan belajar (learning matterial) 

yang diterima siswa diperoleh melalui media. Media pembelajaran yang sedang 

berkembang untuk saat ini yaitu multimedia
5
.  

Penggunaan multimedia merupakan kombinasi dari grafik, teks, suara, 

video, dan animasi. Objek yang tidak dapat dilihat langsung, dapat digantikan 

dengan penggunaan multimedia yang berupa penayangan teks, grafik, suara, 

video, dan animasi dan multimedia mengandung unsur komputer.  

Multimedia memberikan kesempatan untuk belajar tidak hanya dari satu 

sumber belajar seperti guru, tetapi memberikan kesempatan kepada subyek 

mengembangkan kognitif dengan lebih baik, kreatif dan inovatif.  

Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan oleh guru, hal ini salah satunya karena 

informasi disajikan dalam dua atau lebih bentuk seperti dalam bentuk gambar dan 

kata-kata
6
. Media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar ke arah yang lebih konkret.  

Multimedia sebagai gabungan berbagai jenis media mampu menciptakan 

suasana belajar yang begitu menarik dan menyenangkan sehingga akan 

memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi dalam diri siswa. Hal ini salah 

satunya karena informasi disajikan dalam dua atau lebih bentuk seperti gambar 

dan kata-kata
7
.  

                                                             
5
 Asra, et. al.,  Komputer dan Media  Pembelajaran Di SD, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 6-4 
6
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-13 hal. 

172 
7
 Ibid. 
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Media animasi adalah bagian dari multimedia yang merupakan kumpulan 

gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan 

dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan 

pembelajaran
8
. Kehadiran media animasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sangat mendukung proses penyampaian berbagai informasi dari guru ke 

siswa. Pada proses belajar mengajar, siswa sering dihadapkan pada materi yang 

abstrak dan di luar pengalaman sehari-hari sehingga materi pelajaran sulit 

diterima dan dipahami oleh siswa. Keistimewaan yang dimiliki oleh animasi 

intinya untuk memvisualisasikan konsep abstrak yang sulit dipraktekkan di kelas. 

Materi dikemas secara multimedia yang di dalamnya terdapat teks, animasi, 

sound, dan video sesuai tuntutan materi
9
.  

Berdasarkan pengamatan sementara telah didapatkan bahwa perencanaan 

penggunaan media pembelajaran dalam silabus dan RPP belum sesuai dengan 

realisasinya. Media pembelajaran yang sering digunakan terdiri dari 2-3 jenis 

media antara lain media visual yaitu gambar, media benda yaitu model, dan 

media cetak yaitu LKS. Hanya beberapa guru yang mencantumkan penggunaan 

media komputer dalam RPP dan silabus. Kendala dalam merealisasikan 

penggunaan media komputer adalah kurangnya kreatifitas guru. Padahal 

penggunaan media animasi dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang 

                                                             
8
 Madcoms, Membuat Animasi Kartun dengan Menggunakan Macromedia Flash MX 2004, 

(Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 1  
9
 Rudi Rusilana, Media Pembelajaran, Hakekat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian  

(Bandung: CV. Wacana Prima, 2007), hal. 129 
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signifikan terhadap hasil belajar siswa dan menjanjikan untuk penggunaannya 

dalam bidang pendidikan
10

.  

SDN Parangargo 01 adalah salah satu SD yang ada desa Parangargo 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang menjadi SD senter dari beberapa SD 

imbas di sekitarnya. SDN Parangargo 01 memiliki ruang multimedia yang di 

dalamnya terdapat beberapa komputer, dan ruang multimedia ini mempunyai 

LCD Proyektor yang digunakan dalam proses pembelajaran. Siswa kelas III di 

SDN Parangargo 01 berjumlah 54 siswa yang terdiri dari 24 siswa laki laki dan 

30 siswi perempuan dan terdiri dari (2) dua rombongan belajar. Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas III SDN Parangargo 01 dikarenakan pembelajaran 

shalat ini diajarkan pada kelas III dan rata-rata siswa berumur 9 tahun di mana 

usia sedang mendekati masa aqil baligh dan berdasarkan buku pegangan siswa 

serta buku pegangan guru yang sedang digunakan. 

Berdasarkan  uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penelitian tentang Studi Komparasi penggunaan media gambar dan Macromedia 

Flash dalam pembelajaran shalat di kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul penelitian ”Studi Komparasi Penggunaan Media Gambar 

Dan Macromedia Flash dalam Pembelajaran Shalat Pada Siswa SDN Parangargo 

01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. 

 

 

                                                             
10

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-13 hal. 

172 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah analisis penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran 

Shalat pada Siswa Kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimanakah analisis penggunaan Macromedia Flash dalam Pembelajaran 

Shalat pada Siswa Kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang? 

3. Bagaimanakah analisis perbandingan penggunaan Media Gambar dan  

Macromedia Flash dalam Pembelajaran Shalat pada Siswa Kelas III SDN 

Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka secara umum tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa setelah 

proses belajar mengajarnya menggunakan alat bantu Media Gambar dan 

Macromedia Flash namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Shalat pada 

Siswa Kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis penggunaan Macromedia Flash dalam Pembelajaran Shalat pada 

Siswa Kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 
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3. Menganalisis perbandingan antara penggunaan Media Gambar dan 

Macromedia Flash dalam Pembelajaran Shalat pada Siswa Kelas III SDN 

Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis nihil yaitu dengan asumsi 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan Media Gambar dan 

Macromedia Flash dalam pembelajaran shalat pada siswa kelas III SDN 

Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat meningkatkan kualitas keilmuan serta mengimplementasikan 

perbandingan penggunaan Media Gambar dan Macromedia Flash dalam 

pembelajaran shalat pada siswa kelas III SDN Parangargo 01 Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi tentang perbandingan antara penggunaan Media Gambar 

Macromedia Flash dalam pembelajaran shalat pada siswa kelas III SDN 

Parangargo 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 
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2. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan alternatif model 

pembelajaran dengan menggunakan Media Gambar dan Macromedia Flash 

dalam Pembelajaran Shalat. Selanjutnya dapat memberikan masukan cara 

atau metode yang cocok dalam menyajikan materi agar mampu merangsang 

siswa untuk belajar. Serta dapat mengetahui sukses tidaknya penerapan 

pengajaran dengan menggunakan media animasi khususnya penggunaan 

Macromedia Flash dalam pembelajaran shalat. 

3. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan Media Gambar dan Macromedia Flash siswa mampu 

memilih metode yang cocok untuk meninggkatkan hasil belajarannya dan 

tidak jenuh dalam proses pembelajaran. 

4. Bagi Kepala Sekolah 

Mengetahui tingkat keberhasilan dan efektifitas antara Media Gambar dan 

Macromedia Flash dalam pembelajaran shalat, sehingga pembelajaran yang 

diberikan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya agar kepala 

sekolah lebih memperhatikan pengadaan media pendidikan dalam menunjang 

lancarnya pelaksanaan proses belajar mengajar. 
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F. Batasan Istilah 

1. Studi Komparasi  

a. Studi 

Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “Kajian, 

mempelajari”
11

, selanjutnya studi berasal dari bahasa Inggris to study 

yang berarti ingin “Mendapatkan atau mempelajari”
12

. Mempelajari 

berarti ingin mendapatkan sesuatu yang khusus dengan didorong oleh rasa 

ingin tahu terhadap sesuatu yang belum dipelajari atau dikenal. Sehingga 

dalam skripsi ini Studi berarti Mempelajari. 

b. Komparasi 

Komparasi berasal dari bahasa Inggris “Comparation”, yang artinya 

perbandingan
13

. Pendapat lain mengemukakan bahwa “Penelitian 

komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan tentang benda-benda, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, 

kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur 

kerja”
14

. 

Pendapat serupa mengatakan bahwa Komparasi
15

 adalah 

Penyelidikan yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang 

hubungan sebab akibat, yaitu memilih faktor-faktor tertentu yang 

berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan 

                                                             
11

 Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: 1997) hal. 860 
12

 Piter Salim & Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 1991) 

hal. 708 
13

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 

273 
14

 Ibid., hal 274 
15

 Subana, et al., Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 167 
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membandingkan satu faktor dengan faktor lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Studi Komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang 

membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan 

menemukan perbedaan-perbedaan ataupun persamaannya. 

2. Media Gambar 

Media Gambar adalah kata media diambil dari kata bahasa latin yang 

berarti “antara”. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang membawa informasi 

antara sebuah sumber dan penerima
16

. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung dijadikan alat-alat grafis, fotografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.  

Media Gambar adalah media yang mengkombinasikan fakta dan 

gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata 

dengan gambar-gambar
17

. Media gambar merupakan media yang sederhana, 

mudah dalam pembuatannya, dan ditinjau dari pembiayaannya termasuk 

media yang murah harganya.  

3. Macromedia Flash  

Macromedia Flash adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi web 

profesional. Bukan hanya itu, Macromedia Flash juga banyak digunakan 

untuk membuat game, animasi kartun, dan aplikasi multimedia interaktif 

                                                             
16

 Deny Setyawan, Komputer dan Media Pembelajaran (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) 

hal. 1 
17

 Ibid. 
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seperti demo produk dan tutorial interaktif
18

. Software keluaran Macromedia 

ini merupakan program untuk mendesain grafis animasi yang sangat populer 

dan banyak digunakan desainer grafis. Kelebihan Flash terletak pada 

kemampuannya menghasilkan animasi gerak dan suara. Awal perkembangan 

Flash banyak digunakan untuk animasi pada website, namun saat ini mulai 

banyak digunakan untuk media pembelajaran karena kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki. 

4. Pembelajaran Shalat 

a. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai positif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar
19

.  

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian 

                                                             
18

  Daryanto, Belajar Komputer Animasi Macromedia Flash (Bandung: CV. Yrama Widya, 

2003), hal.  9 
19

 Rudi Susilana, Rudi Rusilana, Media Pembelajaran, Hakekat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan  Penilaian,  (Bandung: CV. Wacana Prima, 2007), hal. 1 
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yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang 

berbeda.  

Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai pemberdayaan potensi 

peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat 

berhasil tanpa ada orang yang membantu. Pembelajaran merupakan 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar
20

. Selanjutnya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
21

. 

b. Shalat  

Menurut bahasa, shalat berarti do'a sedang menurut syara' berarti 

menghadap jiwa dan raga kepada Allah; karena taqwa hamba kepada 

tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyu' dan ikhlas 

dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam. Menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah 

ditentukan
22

. Shalat juga merupakan satu-satunya ajaran agama Islam 

yang diperintahkan/disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW pada malam Isra’ dan Mi’raj
23

. 

 

                                                             
20

 Sumiati, Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV. Wacana Prima, 2009), hal. 149 
21

 Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat 20  
22

 Syahminan Zaini, Sudah Sempurnakah Shalatku, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), cet. ke-4, 

hal. 1 
23

 Ibid., hal. 8 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran shalat 

adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik 

dalam rangka memahami dan menghayati ajaran agama Islam yang 

diperintahkan/disampaikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. pada malam Isra’ dan Mi’raj. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan dan memahami isi skripsi ini, maka peneliti 

membagi dalam tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir
24

. 

   Bagian awal, diawali dengan halaman formalitas yang terdiri dari halaman 

judul, halaman nota pembimbing, Sampul depan, Sampul dalam, Lembar 

persetujuan, Lembar pengesahan, Motto dan persembahan, Pernyataan keaslian 

tulisan, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar dan 

bagan, Daftar lampiran-lampiran
25

. 

Bagian inti skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, 

Bab II (Tinjauan Pustaka), Bab III (Metode Penelitian), Bab IV (Hasil Penelitian), 

dan Bab V (Penutup)
26

. 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Hipotesis penelitian, Manfaat penelitian, Batasan 

istilah, Sistematika penelitian.  

                                                             
24

 Tim Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Buku Panduan Penulisan 

Research Brief, Proposal & Skripsi, (Malang: FAI-UMM), cet. ke-1, hal 7 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan tentang Media 

Pembelajaran, Media Gambar, Macromedia Flash, Tinjauan tentang Pendidikan 

Agama Islam, Pembelajaran Shalat, Konsep media pembelajaran yang berkaitan 

dengan pembelajaran shalat, Tinjauan penelitian terdahulu tentang Studi 

Penggunaan Media Pembelajaran. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan penelitian, Lokasi 

Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Populasi, Sampel, Instrumen 

Penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, Uji hipotesis 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: Latar belakang objek penelitian, 

Penyajian dan analisa data. 

Bab V Penutup terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran-lampiran 

dan daftar riwayat hidup
27

. 

 

                                                             
27

 Ibid. 


