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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar  

mengajar  yang di dalamnya  terdapat interaksi antara guru dan siswa serta 

sesama siswa untuk  mencapai suatu tujuan yang berupa perubahan perilaku 

siswa. Adanya pembelajaran berupaya mengubah siswa yang belum terdidik 

menjadi siswa terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang 

sesuatu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan
1
. Berkaitan dengan 

pembahasan tersebut, menurut Piaget: 

“Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahapan-tahapan asimilasi, 

akomodasi dan  penyeimbangan (equilibrasi). Proses asimilasi 

merupakan  proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur 

kognitif yang telah dimiliki oleh individu, sedangkan akomodasi 

merupakan proses penyesuaian  struktur  kognitif  ke dalam situasi 

yang baru sedangkan penyeimbangan (equilibrasi) adalah penyesuaian 

kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi”
2
.  

 

Sebagai contoh para siswa dianjurkan berlatih membaca dan menulis 

memiliki nilai tambah keilmuannya pada akhirnya siswa mampu menjaga 

stabilitas mental dirinya. 

Keberhasilan pembelajaran membutuhkan usaha keras secara 

kontinyu, agar mendapatkan hasil yang maksimal.Sebagaimana 

perkembangan dalam dunia pendidikan dimasa sekarang menuntut seorang 
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guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan kompetensi yang harus di 

kuasai peserta didik. 

Proses belajar  mengajar  akan lebih efektif bila guru menggunakan 

perangkat pembelajaran yang tepat. Maksud dari perangkat pembelajaran 

yang tepat yaitu antara silabus, RPP, Promes, Prota, kurikulum, media 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran serta tindak lanjut pembelajaran 

tersistematik dengan baik
3
 . 

Bertolak pada berbagai perangkat mengajar yang harus dipersiapkan 

oleh guru, adalah  media merupakan salah satu perangkat yang dipersiapkan 

sebelum  pembelajaran dilakukan. Bukan suatu hal yang mudah bagi guru 

ketika harus memilih media mana yang tepat untuk digunakan. Menyesuaikan 

antara perangkat lainnya dengan media adalah sebuah racikan yang 

membutuhkan ketelitian serta waktu lama terutama ketika masih dalam tahap 

mencoba memahami latar belakang siswa pada umumnya hingga pada 

tahapan mengetahui latar belakang siswa, pada sisi lain adanya persoalan 

fasilitas penunjang pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya dimiliki. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran media selalu 

dibutuhkan.Salah satu manfaat media adalah untuk memudahkan bagi guru 

dalam penyampaikan materi kepada siswa secara menarik dan lugas sehingga 

siswa dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik
4
.Pada  hasil akhir 

pembelajaran diharapkan siswa terdorong dengan sendirinya untuk 
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mempelajari serta mengingatnya sehingga dari sinilah terciptanya motivasi 

belajar secara mandiri dan efektif. 

Dewasa ini berbagai macam media pembelajaran digunakan, 

diantaranya: media pembelajaran visual, media pembelajaran audio visual. 

Karena beragamnya media pembelajaran yang digunakan akhirnya peneliti 

lebih mengarahkan penelitian hanya pada satu media pembelajaran visual 

yang berupa  media bermain flashcard atau media bermain kartu bergambar. 

Menurut Kaskus, “kelebihan media pembelajaran flashcard adalah 

mempercepat kerja  otak anak untuk mendapatkan informasi yang ada di 

hadapan mereka serta sangat efektif untuk membantu anak belajar membaca, 

mengenal angka, mengenal huruf di usia dini”
5
.  

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada usia dini  aktivitas bermain  tidak 

dapat dihindari, karena bagi mereka bermain adalah dunia anak- anak. 

Aktivitas bermain adalah aktivitas yang berkonstribusi penting pada semua 

aspek perkembangan jiwa anak usia dini, karena dengan melalui bermain 

anak –anak menstimulasi inderanya tentang bagaimana belajar menggunakan 

ototnya, mengkoordinasikan penglihatan dengan gerakan, meningkatkan 

kemampuan tubuhnya dan mendapatkan ketrampilan baru. 
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Melalui bermain (berpura-pura), mereka mencoba untuk bermain 

peran dalam dunia mereka sendiri. Menurut Pieget  antara usia 2/3 tahun -7/8 

tahun adalah tahapan oprasional kongrit yaitu dunia mereka bermain
6
. 

Kondisi semacam ini (dunia bermain) bila dikaitkan dengan dunia 

pembelajaran di SD secara umum (khususnya di SD Islam Sananrejo) sangat 

serius dan menegangkan. Oleh karena itu sangatlah bertolak belakang dengan 

konsep yang disampaikan oleh Pieget. 

Atas dasar permasalahan tersebut, maka perlu segera mencari solusi 

yang baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh 

karenanya diperlukan pula suatu perancangan pembelajaran dengan  

mempertimbangkan segi kemenarikan pembelajaran. 

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan ternyata juga hampir 

sama dengan yang dihadapi oleh Sekolah Dasar Islam Sananrejo Turen 

Malang. Adapun titik kesamaannya pada anak usia dini memang lebih suka 

bermain jadi jika proses pembelajarannya serius tentunya menjadi masalah. 

Sedangkan bedanya, anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Islam 

Sananrejo Turen Malang hampir 50% anak-anak yang masuk kelas satu 

belum dibekali membaca dan menulis, hal ini disebabkan karena siswa siswi 

tersebut tidak memiliki bekal  sekolah di TK/ RA terlebih dahulu
7
. 

Penyebab utamanya disebabkan karena faktor biaya pendidikan 

TK/RA relatif  mahal bila dibandingkan masuk Sekolah Dasar. Ketidak 
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mampuan tersebut menjadikan para orang tua memilih jalan pintas yaitu 

dengan menyekolahkan anaknya langsung pada tingkat sekolah dasar
8
. 

Adanya pilihan langsung menyekolahkan anak- anaknya pada tingkat 

sekolah dasar didasari karena pada tingkatan pertama  Sekolah Dasar Islam 

menyajikan pembelajaran utama yaitu menulis dan membaca dengan 

bermain. Pembelajaran  menulis dan membaca merupakan  dua jenis 

ketrampilan dalam satu paket yang di sebut MMP [Membaca dan Menulis 

Permulaan] yang dikemas dengan menggunakan media bermain flashcard. 

Adanya media bermain flashcard  dalam pemebelajaran PAI pada 

tahapan MMP (Membaca dan Menulis Permulaan) merupakan sajian yang 

menarik. Terbukti ketika pembelajaran PAI dengan menggunakan media 

bermain flashcard disajikan   siswa siswi kelas 1 merasa senang dan 

tertarik.Tujuan penggunaan media bermain flashcard adalah untuk 

mempermudah dalam berkomunikasi serta mempermudah dalam mengingat 

materi yang diajarkan
9
. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti terdorong untuk 

melaksanakan penelitian yang berjudul “PENGGUNAAN MEDIA 

BERMAIN FLASHCARD DALAM PEMBELAJARAN PAI DI KELAS 

I SD ISLAM SANANREJO TUREN KABUPATEN MALANG”. 

Sedangkan alasan memilih menggunaan media bermain flashcard disebabkan 
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karena sekolah tersebut belum sepenuhnya menfasilitasi IT pada setiap ruang 

kelas. Meskipun demikian, faktor tersebut tidak menjadi penghambat  bagi 

kemajuan Sekolah Dasar Islam Sananrejo Turen Malang. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

masalahnya  sebagai berikut : 

1.  Mengapa pembelajaran PAI di kelas 1 SD Islam Sananrejo Turen Malang  

menggunakan media bermain flashcard ? 

2. Bagaimana  penggunaan  media bermain flashcard dalam  pembelajaran 

PAI di kelas 1 SD Islam Sananrejo Turen ? 

3. Apa saja faktor  penunjang serta penghambat  pembelajaran PAI di kelas 1 

SD Islam Sananrejo Turen Malang  dalam  menggunakan media bermain 

flashcard? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan dasar pemikiran penggunaan media bermain flashcard 

dalam  pembelajaran PAI di kelas 1 SD Islam Sananrejo Turen  

2. Mendeskripsikan penggunaan media bermain flashcard dalam  

pembelajaran PAI di kelas 1  SD Islam Sananrejo Turen. 
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3. Menyebutkan  faktor  penunjang serta penghambat  pembelajaran PAI di 

kelas 1 SD Islam Sananrejo Turen Malang  dalam  menggunakan media 

bermain flashcard.  

 

`D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Bagi Guru 

Memberikan informasi atau gambaran tentang penggunaan  media bermain 

flashcard pada pembelajaran guru PAI dalam hal   membaca dan menulis 

bagi  pemula, umumnya kepada guru SD Islam Sananrejo Turen Malang  

2. Bagi Peneliti 

 Menjadi tambahan bekal ilmu untuk meningkatkan pengajaran yang lebih 

baik sehingga tercipta  pembelajaran yang baik serta menyenangkan.  

 

E.  Batasan Istilah 

1. Penggunaan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia penggunaan (perbuatan) memiliki 

arti mempergunakan sesuatu
10

. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kata penggunaan memiliki arti suatu proses 

perbuatan yang menghasilkan manfaat  dari sesuatu yang dipakai. 

2. Media  
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Kata media memiliki arti sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan. Media merupakan bentuk jamak dari kata “ medium”  

yang berasal dari bahasa latin yang berarti  “antara”. Istilah media dapat kita 

artikan sebagai segala sesuatu yang menjadi perantara atau penyampai 

informasi dan pengirim pesan kepada  penerima pesan
11

. Sedangkan 

menurut Association for Education and Communication Technologi (AECT) 

mendefinisikan ”media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu 

proses penyaluran informasi”
12

. Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan  

bahwa  media merupakan wadah pesan dari pengirim untuk  diteruskan 

kepada sasaran atau penerima pesan tersebut agar materi yang ingin 

disampaikan berupa pesan pembelajaran dapat dicapai sehingga terjadi 

proses belajar.  

3. Bermainan Flashcard 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia bermainan  adalah kegiatan bersenang-

senang
13

. Sedangkan kata  flashcard dalam Kamus Bahasa Inggris berarti   

“kartu pengingat atau kartu yang diperlihatkan sekilas”
14

. Sedangkan 

menurut Elexmedia: 

 “flashcard adalah kartu belajar yang efektif untuk mengingat dan 

menghafal 3x lebih cepat  dengan memiliki dua sisi, sisi depan 

yang berupa tulisan judul bab, istilah, gambar, pertanyaan atau 

pernyataan yang  perlu diingat dan sisi belakang berupa mind map, 
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definisi, keterangan gambar,  jawaban atau uraian  sering dikenal 

dengan sebutan education card”
15

. 

 

 Dua pengertian tersebut jika disimpulkan,  flashcard adalah kartu-kartu 

bergambar yang dilengkapi  dengan kata-kata untuk membantu anak belajar 

mengingat dan menghafal guna melatih kemampuan otak kanan untuk 

mengingat gambar dan kata-kata, sehingga perbendaharaan kata dan 

kemampuan membaca anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak usia dini.  

4. Pembelajaran PAI 

Menurut Aunurrahman (2011) pembelajaran berarti proses belajar mengajar 

di dalamnya terjadi interaksi guru dan siswa serta sesama siswa untuk 

mencapai suatu tujuan yakni perubahan sikap dan tingkah laku siswa
16

.  

Sedangkan menurut Romlah mengatakan: ”pembelajaran adalah proses 

belajar  yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

pelajaran”
17

. PAI sendiri merupakan suatu mata pelajaran  agama Islam 

yang didalamnya terdiri dari: Al-Qur’an hadis, fiqih, aqidah akhlak. Ketiga 

materi tersebut dimasukkan sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam atau yang lebih dikenal mata pelajaran PAI dengan setiap 

materinya dibagi menjadi dua bab. Secara umum dapat disimpulkan 
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pembelajaran PAI adalah proses belajar mengajar disebabkan karena adanya 

interaksi antara guru dan siswa, di mana guru membantu siswa untuk 

mendapatkan informasi, ide, cara berpikir serta mengekspresikan ide mata 

pelajaran PAI sehingga di dapatkan penguasaan materi dengan baik hasil 

akhirnya siswa mengalami perubahan sikap dan tingkah laku yang baik. 

 

5. SD Islam Sananrejo Turen Malang 

Merupakan sekolah pada jenjang tingkat dasar yang berada di jalan 

KH.Wachid Hasyim no. 10 RT/RW 27/06 Desa Sananrejo Kecamatan 

Turen Kabupaten Malang. Letak SD Islam  ini sangat strategis dan mudah 

dilalui murid, guru, orang tua, maupun masyarakat umum dengan 

menggunakan transportasi darat, seperti: sepeda ontel, sepeda motor, becak, 

mobil maupun dengan berjalan kaki. 

 

F. Sistimatikan Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab, yang terdiri dari : 

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan. Menggambarkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan istilah, sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang Tinjauan Pustaka, meliputi: pembelajaran PAI dan 

ruang lingkupmya (pengertian pembelajaran PAI, landasan pembelajaran 

PAI, materi pembelajaran PAI kelas 1 jenjang sekolah dasar semester genap), 

flashcard sebagai sarana untuk pembelajaran PAI (pengertian media bermain 



11 

flashcard, manfaat media bermain flashcard,  penggunaan media bermain 

flashcard dan bentuk media bermain flashcard) dan faktor penunjang serta 

penghambat penggunaan media bermain flashcard dalam pembelajaran PAI 

(faktor penunjang, faktor penghambat dan solusinya). 

Bab Tiga,  berisi tentang Metodologi Penelitian: pendekatan penelitian dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, tehnik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

Bab Empat, berisi tentang Paparan Hasil Penelitian: latar belakang obyek 

penelitian dan penyajian data dan analisis data. 

Bab Lima, berisi tentang  Penutup. Pada akhir pembahasan, penulis akan 

mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan 

dengan realita hasil penelitian, kata penutup serta pada bagian terakhir penulis 

cantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.     

 


