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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Aktivitas inti dalam satu institusi pendidikan adalah proses 

pembelajaran. Baik tidaknya institusi pendidikan lebih banyak tergantung 

pada model-model pembelajaran yang didesain oleh para pendidik yang ada 

di institusi tersebut. Dari sinilah, untuk selanjutnya diharapkan melahirkan 

lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan-kemampuan ideal sebagaimana 

diharapkan pada tujuan institusi pendidikan yang bersangkutan, yang selain 

memiliki kemampuan intelektual tinggi, juga memiliki kepribadian matang, 

emosional yang mantap, juga bekal moral, keimanan tauhid yang dapat 

dibanggakan. 

Hanya saja, selama ini banyak institusi pendidikan mengabaikan 

proses pembelajaran tersebut, dan kerap menganggapnya hanya sebagai 

pelengkap situasi. Pada akhirnya yang terjadi adalah pembangunan sarana 

dan prasarana fisik dan material lebih diutamakan, dibanding dengan 

membangun satu proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan komunitas 

subjek didiknya. 

Pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, telah terjadi 

interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didiklah yang menggerakannya. 

Interaksi yang bertujuan itu disebabkan gurulah yang memaknainya dengan 

menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi kepentingan anak didik 

dalam belajar. Guru ingin memberikan layanan yang terbaik bagi anak didik, 
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dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan. 

Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan yang arif dan 

bijaksana, sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara guru 

dengan anak didik. 

Menjadikan proses pembelajaran sabagai inti aktivitas institusi 

pendidikan, berarti menempatkan interaksi guru - siswa, pendidik – subjek 

didik sebagai komponen penting dalam institusi pendidikan. Tentunya untuk 

mendesain satu proses pembelajaran yang baik dibutuhkan kemampuan-

kemampuan lebih dari seorang pendidik. Hanya saja harus diakui belum 

banyak pendidik yang memiliki perhatian lebih dan yang secara serius 

mempersiapkan proses pembelajaran serta memantau dan mengevaluasi 

kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas siswa. 

Harus diakui, hadirnya milenium baru memang banyak membawa 

masyarakat panik. Terlebih bagi mereka yang memiliki anak berusia dini atau 

anak usia sekolah dasar. Rasa panik diwujudkan dengan bentuk 

mempersiapkan anak untuk menghadapi suasana kompetitif pada saat sang 

anak dewasa. Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, maka para orang 

tua siswa mengambil jalan pintas dengan mengikutsertakan anak dalam 

pelbagai aktivitas yang dimaksudkan untuk membekali anak mereka dengan 

seperangkat kemampuan individual. Pada akhirnya orang tua berbondong-

bondong mendaftarkan anaknya pada pelbagai kursus (biasanya Bahasa 

Inggris), tari, model, menyanyi, musik, dan banyak kursus lain mulai yang 

sifatnya akademik hingga yang bernuansa entertainment. 
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Arus semacam ini nampaknya telah menghanyutkan banyak orang tua. 

Kekhawatiran mereka terhadap kesulitan hidup, tantangan dunia, kemiskinan, 

tidak mendapatkan pekerjaan, telah menjadikan orang tua terlupa akan 

pentingnya pendidikan agama. Pendidikan agama hanya dipandang sebelah 

mata. Orang tua lebih khawatir bila anak-anaknya  tidak mahir berbahasa 

Inggris dari pada anaknya tidak bisa membaca Al Quran atau rajin 

melaksanakan ibadah shalat. Kedua materi ini malah dianggap sebagai 

pelajaran yang tidak berarti, dan hanya dilaksanakan sekenanya saja.  

Shalat adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah 

pernah menyampaikan bahwa anak usia 7 (tujuh) tahun harus sudah 

diperintahkan untuk shalat. Pada usia 10 (sepuluh) tahun apabila anak tidak 

melaksanakan shalat maka harus diperingatkan dengan pukulan.  

Suruhlah  olehmu  anak-anakmu  itu  shalat,  apabila  ia  sudah  

berumur tujuh tahun dan apabila ia berumur sepuluh tahun hendaklah 

dipukul  kalau  tidak  shalat  dan  pisahkanlah  tempat  tidurnya (HR  

Abu Daud)”  (CD. Mausu’ah Hadist Kutubut Tis’ah)
 

Pukulan dalam hal ini tentunya bukan pukulan untuk mencederai atau 

menyakiti tetapi sebagai peringatan akan pentingnya ibadah shalat. Selain itu 

pernah pula disabdakan bahwa shalat adalah tiang agama, apabila shalatnya 

tegak maka, tegaklah agamanya, tetapi sebaliknya apabila shalatnya roboh 

atau condong maka roboh dan tidak tegaklah agamanya. Dalam sabda yang 

lain dinyatakan bahwa pada hari kiamat nanti amal ibadah manusia yang 

pertama kali dihisab adalah ibadah shalat. Jika shalatnya baik maka, baiklah 
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seluruh amal ibadahnya. Sebaliknya apabila shalatnya buruk maka buruk 

pulalah seluruh amal ibadahnya.  

Mengingat pentingnya ibadah shalat tersebut, maka perlu dirancang 

dan dibuat  satu program kegiatan pengamalan ibadah (shalat) wajib yang 

harus dilaksanakan oleh setiap siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Ketanggung. Kegiatan adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. 

Shalat lima waktu dilaksanakan waktu di sekolah (shalat dhuhur), maupun 

yang dilaksanakan sewaktu di rumah (asyar, maghrib, isya’, dan subuh). 

Kebutuhan akan layanan individual peserta didik dalam belajar telah 

menuntut adanya pembaharuan atau inovasi dalam pembelajaran. Inovasi-

inovasi ini cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas. Peserta didik adalah 

pribadi yang berkembang secara unik. Perkembangan ini harus didorong 

secara optimal melalui proses belajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik tersebut. 

Dalam hal ini penggunaan media pembelajaran yang menarik yang 

selama ini belum pernah dilakukan oleh guru, akan menjadi tantangan 

tersendiri. Apalagi hasil yang dicapai dengan metode pembelajaran yang 

konvensional (ceramah) juga dirasa kurang maksimal. Ada banyak kasus 

anak-anak  kelas tinggi belum mampu melaksanakan praktek shalat, baik sisi 

bacaan maupun syarat rukunnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penggunaan media audio visual dalam pembelajaran shalat 

bagi siswa MIN Ketanggung Kec. Sine Kab. Ngawi? 

2. Bagaimana respons siswa setelah mengikuti pembelajaran shalat melalui 

media audio visual di MIN Ketanggung? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran shalat bagi siswa 

MIN Ketanggung Kec. Sine Kab. Ngawi 

2. Respons siswa setelah mengikuti pembelajaran shalat melalui media audio 

visual di MIN Ketanggung  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi guru 

Yakni agar guru yang memegang peran penting dalam 

pembelajaran dapat lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam 

palaksanaan pembelajaran shalat. 

2. Manfaat bagi sekolah/madrasah 

Agar sekolah atau madrasah memperoleh informasi tentang 

kelebihan dan kelemahan proses dan hasil pembelajaran yang nantinya 

dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun strategi pembelajaran 

shalat. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Agar masyarakat menjadi tahu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru-guru MIN Ketanggung, khusunya dalam 

pembelajaran shalat yang harus dipraktekkan di luar sekolah (di rumah). 

4. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis 

pada masa mendatang 

5. Manfaat bagi pemerintah 

Agar pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang “cerdas” 

yang menyangkut kurikulum pendidikan, yang benar-benar dapat 

bermanfaat bagi masyarakat, bukan saja output yang handal tetapi juga 

out come yang dapat diandalkan bagi masyarakatnya. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Inovasi Pembelajaran 

Inovasi berati pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, 

penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah 

dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)(KBBI, 1996: 333). 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman, (KBBI, 1996:14) 
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Jadi  inovasi pembelajaran ini adalah pembaharuan dari suatu 

sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

prosedur yang saling mempengaruhi pencapain tujuan pembelajaran.  

Sedangkan maksud inovasi pembelajaran disini adalah hanya 

menyangkut media pembelajaran shalat bagi siswa-siswi MIN 

Ketanggung kelas III s/d kelas VI. 

2. Shalat 

Shalat atau shalat berarti sembahyang yang diawali dengan takbir dan 

disudahi dengan salam (KBBI, 1996:771) 

Dalam hal ini shalat yang dimaksud adalah shalat lima waktu yang 

dilakukan oleh siswa siswi MIN Ketanggung khususnya kelas 3 – 

kelas 6 

3. Media 

Media adalah alat (sarana) komunikasi (KBBI, 1996:569). 

Menurut Susilana (2008:5) media adalah perantara atau pengantar. 

Sedangkan menurut Schram (1982) dalam Susilana menterjemahkan 

media sebagai teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. 

Sedangkan maksud media dalam penelitian ini adalah alat bantu 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menjelaskan tata cara 

shalat bagi siswa MIN Ketanggung Kec. Sine Kab. Ngawi. 

4. Audio Visual 

Adalah alat peraga yang bersifat dapat dilihat dan didengar seperti film 

(KBBI, 1996:56). Menurut Fathurrohman (2009:68) audio visual 
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adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang 

bergerak seperti film suara. 

Dalam penelitian ini, maksud audio visual adalah media yang 

menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak tentang tata cara 

shalat yang diambil dari www.youtube.com dan 

www.arabacademy.com  serta VCD tata cara shalat film kartun anak 

Ipin dan Upin, dan VCD tata cara shalat yang penulis buat sendiri yang 

dapat diputar menggunakan alat VCD player, laptop, ataupun 

komputer. 

5. MIN Ketanggung 

Adalah sebuah sekolah negeri yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama  yang berada di Desa Ketanggung Kecamatan 

Sine Kabupaten Ngawi. 

Jadi yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah suatu penelitian 

tentang inovasi pembelajaran shalat khususnya shalat wajib dengan 

menggunakan media audio visual di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Ketanggung tahun pelajaran 2010/2011. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang inovasi pembelajaran sholat melalui media audio 

visual belum pernah ada atau belum pernah penulis temukan. Tetapi 

penelitian tentang pengaruh pemanfaatan media pembelajaran audio visual 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam 

(Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VIII SMP Karya Budi, Cileunyi) 
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pernah dilakukan oleh  Partiyah  pada penulisan skripsi. Dalam tulisan 

tersebut diperoleh hasil bahwa, penggunaan media audio visual telah 

mampu meninggakatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa 

SMP Karya Budi Cileunyi. Dalam penelitian ini tidak ditulis secara 

spesifik pada materi apa dalam penggunaan media audio visual. 

Selain itu, penelitian tersebut dilakukan pada siswa-siswi tingkat 

SLTP, yang tentunya akan sangat berbeda dengan siswa-siswi tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah, dilihat dari sisi usia maupun kedewasaannya.   

Penulis juga tidak menutup mata dengan keberadaan penelitian 

yang dilakukan oleh Pangesti dalam penelitian skripsi Universitas Negeri 

Semarang tahun 2005 yang mengangkat judul Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Dongeng Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VII d 

SMP Negeri 30 Semarang dan diperoleh hasil terjadi peningkatan 

ketrampilan dengan penggunaan media yang digunakan. Tidak jauh 

berbeda dengan yang ditulis oleh Pangesti, Suci Rahmawati mahsiswi 

Universitas Negeri Semarang juga menulis judul yang hampir sama yaitu 

Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita Menggunakan Media Audio 

Visual Dengan Teknik Dengar-Jawab Pada Siswa Kelas VIIIa SMP Negeri 

1 Tersono Batang, yang mana hasil yang diperolehpun tidak jauh beda 

dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan. 

Suatu hal yang unik dari peneltian yang penulis lakukan adalah 

penelitian ini merupakan hal yang benar-benar baru di lingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Sine. Bahkan penulis berani menjamin 

bahwa penleitian ini adalah hal yang benar-benar baru di Kecamatan Sine, 
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baik itu dari tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah samapai pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) /Sekolah menengah Kejuruan 

(SMK). Apalagi media yang penulis pakai adalah media audio visual 

berupa film kartun yang sangat digemari oleh anak-anak usia sekolah 

dasar, serta media audio visual yang penulis buat sendiri yang bisa diputar 

dengan menggunakan alat VCD player, komputer, ataupun laptop. 

 


