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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib 

dalam kurikulum pendidikan nasional. Dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 

20 tahun 2003 pasal 30 BAB IV dirumuskan bahwa ”pendidikan keagamaan 

berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu 

agama”.
1
  

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui 

bahwa pendidikan agama Islam di sekolah tidak dimaksudkan untuk sekedar 

memberikan wawasan atau pengetahuan keagamaan kepada siswa, tetapi lebih 

merupakan upaya untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang beragama. 

Pribadi yang beragama artinya pribadi yang mengerti dan memahami ajaran-

ajaran agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Kenyataannya penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang 

dimanifestasikan dalam pembelajaran PAI di sekolah belum sepenuhnya dapat 

merealisasikan amanat undang-undang tersebut. Banyaknya kasus di kehidupan 

sosial yang menunjukkan gejala degradasi moral dan penyimpangan terhadap 
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ajaran dan nilai-nilai agama membuktikan bahwa pendidikan agama di sekolah 

belum berhasil membentuk siswa menjadi pribadi yang beragama.  

Fenomena ini disinyalir ada kaitannya dengan tidak efektifnya 

pembelajaran agama Islam di sekolah. Salah faktor yang diduga sebagai 

penyebabnya adalah karena pembelajaran agama di sekolah lebih banyak 

diorientasikan pada upaya menghafal konsep-konsep yang bersifat verbal dan 

mengabaikan aspek penghayatan dan pengamalan. Guru agama Islam di sekolah 

lebih fokus mengejar target kurikulum daripada membentuk pribadi peserta didik 

agar menjadi pribadi yang tunduk dan patuh pada ajaran agama.  

Salah satu masalah krusial yang selalu menjadi sorotan terkait dengan 

penyelenggaraan pembelajaran di sekolah adalah rendahnya kreativitas guru 

dalam mengajar sehingga pembelajaran yang dilalui peserta didik tidak berkesan 

dan kurang bermakna.  

Hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian menemukan bahwa gejala 

yang sama juga terjadi dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 8 Kasipute 

Kabupaten Bombana. Pembelajaran dilaksanakan secara konvensional dengan 

menggunakan metode ceramah tanpa dirangkaikan dengan teknik-teknik 

mengajar yang dapat menarik minat dan perhatian siswa. Selain itu, guru juga 

tidak menggunakan media sebagai alat bantu dalam mengajar untuk 

memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Akibatnya, siswa pasif dalam 

pembelajaran dan penguasaan siswa pada materi pelajaran juga umumnya masih 

bersifat verbalisme. Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa sebagian 
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besar siswa dapat menghafalkan materi pelajaran namun mereka kesulitan 

memahami maksud dari materi tersebut secara kontekstual.  

Secara khusus, persoalan verbalisme banyak terjadi pada siswa sekolah 

dasar kelas rendah. Diantara pelajaran PAI yang rumit untuk diajarkan pada 

siswa kelas rendah, khususnya kelas II SD Negeri 8 Kasipute adalah materi 

wudhu. Siswa pada umumnya hanya menghafalkan pengertian wudhu dan tata 

cara atau rukunnya secara konseptual namun mereka tidak dapat berwudhu 

dengan benar.  

Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti tertarik untuk mencari 

pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa di Kelas II 

SD Negeri 8 Kasipute. Salah satu solusi alternatif yang dipandang relevan untuk 

mengatasi masalah verbalisme di kalangan siswa adalah dengan memanfaatkan 

media dalam pembelajaran di kelas.  

Kehadiran media pembelajaran sangat urgen untuk mengatasi berbagai 

kondisi-kondisi belajar yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam mencapai 

tujuan belajar secara maksimal. Dalam interaksi pembelajaran guru akan 

berhadapan dengan kondisi dan karakteristik yang beragam dari setiap siswa. 

Sudah tentu untuk dapat memberikan layanan belajar dengan maksimal harus ada 

bantuan media dalam mengatasi perbedaan-perbedaan siswa tersebut. 

Asnawir menjelaskan bahwa kehadiran media dalam proses pembelajaran 

mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut: 
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1. media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa atau mahasiswa. Pengalaman individu yang beragam karena 

kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam 

pengalaman yang dimiliki. 

2. media dapat mengatasi ruang kelas. 

3. media memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. 

4. media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal 

yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

5. media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis. 

6. media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan 

penggunaan media, horison pengalaman anak semakin luas, presepsi 

semakin tajam, dan konsep-konsep dengan sendirinya semakin lengkap, 

sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar selalu timbul. 

7. media dapat membangkitkan motivasi siswa dan merangsang siswa untuk 

belajar. 

8. media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang 

konkrit sampai kepada yang abstrak.
2
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan 

media audio visual dalam pembelajaran dapat membantu mengantasi berbagai 

kesulitan belajar siswa serta dapat menarik minat dan membangkitkan motivasi 

siswa untuk belajar. Dalam kerangka berpikir inilah, maka penulis tertarik untuk 

memecahkan permasalahan pembelajaran PAI di kelas II  SD Negeri 8 Kasipute 

melalui penggunaan media audio visual. Karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengemukakan topik “Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Melalui Penggunaan Media Audio Visual di 

Kelas II SD Negeri 8 Kasipute Kabupaten Bombana”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sejumlah 

masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kreativitas guru PAI dalam mengajar 

2. Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

PAI di Kelas II SD Negeri 8 Kasipute 

3. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di Kelas II SD 

Negeri 8 Kasipute  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: apakah penggunaan media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di Kelas II SD 

Negeri 8 Kasipute Kabupaten Bombana?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai dari suatu tindakan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI melalui penggunaan media audio visual di Kelas II SD Negeri 8 Kasipute 

Kabupaten Bombana.  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

intelektual bagi insan civitas akademika, khususnya dalam memahami urgensi 

penggunaan media audio visual dalam meningkatkan penguasaan siswa pada 

materi pelajaran. 

b. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah kecakapan dalam 

mengajar khususnya dalam pemanfaatan media audio visual dalam 

rangka mendorong peningkatan minat dan hasil belajar siswa 

2) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran baik secara tekstual maupun kontekstual 

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembanding untuk dapat dikaji secara lebih mendalam 

 

E. Definisi Operasional  

Dalam rangka menyatukan persepsi mengenai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Media audio visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat bantu 

mengajar yang mengandung unsur suara dan gambar gerak (audio visual) 
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yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran guna mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah skor nilai yang diperoleh siswa yang menggambarkan tingkat 

penguasaan siswa pada materi pelajaran PAI yang diperoleh melalui tes hasil 

belajar. Tes hasil belajar dilakukan pada setiap akhir siklus pembelajaran 

dengan menggunakan instrumen tes. 


