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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diajarkan di wahyukan Allah SWT kepada umat 

manusia melalui para utusan  Allah. Islam pada hakekatnya membawa ajaran yang 

bukan satu segi dari kehidupan manusia, melainkan membawa ajaran kebenaran 

yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri atas agidah, akhlak dan 

syari’ah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman demi keselamatan 

dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.1

Manusia adalah mahluk berbudaya yang dinamis. Sala satu wujud 

kebudayaan manusia yang dinamis dan senantiasa erat dengan perkembangan 

bidang pendidikan. Oleh karena itu, perubahan serta perkembangan pendidikan 

adalah sebuah keniscayaan yang terjadi seiring dengan perubahan budaya manusia 

itu sendiri. Perubahan yang dimaksud disini  adalah perubahan terhadap berbagai 

sektor pendidikan ke arah yang lebih baik sebagai langkah antisipatif terhadap 

kebutuhan di masa mendatang. Berbicara tentang pendidikan tentu tidak akan 

dapat dipisahkan dari pembahasan terhadap komponen yang melekat dengan 

pendidikan itu sendiri, yaitu: kurikulum, guru, siswa, karena ketiga komponen 

tersebut saling terkait satu sama lain dalam bentuk sebuah proses pembelajaran 

yang optimal. Sebuah studi menyebutkan bahwa proses pembelajaran ditingkat

dasar menunjukan hasil yang kurang memuaskan. Selama ini pembelajaran 

                                                            
1 Http://Www.Aceh.Co.Id, Kebijakan Pendidikan Islam, Diakses, 23 Agustus 2015.
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disekolah dasar menoton guru yang aktif sedangkan siswa hanya(fasih)menunggu 

dari guru.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semaikin 

mendorong upaya – upaya pembaharuan dan pemanfaatan hasil – hasil teknologi 

dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam melaksanakan tuganya guru diharapkan 

dapat menggunakan metode dan alat pendukung dalam proses pembelajaran, 

dengan menggunkanan metode yang bervariasi tetapi sesuai dengan materi yang 

diajarkan dan alat pendukung dari yang sederhana ke alat pendukung yang lebih 

canggih (sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman) dalam mecapai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Pendidik atau guru diharapkan mampu menciptakan suasan pembelajaran 

yang dapat memotifasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat 

suasana pembelajaran yang demikian akan berdampak positif dalam mencapai 

prestasi belajar yang optimal seorang guru yang profesional tentu bisa memahami 

apa yang menjadi ketentuan dari anak didiknya maupun penyediaan berbagai 

wahana yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan observasi awal peneliti KKM yang ditentukan adalah 

mencapai 75 maka dinyatakan tuntas dan nilai yang dilakukan sebelum 

melakukan tindakan nilai rata – rata 30,74 dan ketuntasan secara klasikal 63,84

bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 18 Baruga 

Kecamatan Baruga Kendari hanya berpusat pada model pembelajaran konvesional 

(cerama) dan metode yang digunakan tidak bervariasi, sehingga proses 

pembelajaran bersifat individu dalam diri siswa sehingga guru tidak mengetahui 
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sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dan penggunaan 

metode demonstrasi melalui media drawing  belum diterapkan untuk meransang 

motivasi belajar siswa sehingga dalam proses pembelajaran siswa tidak jenuh, 

mengantuk dan tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran.

Dari tes awal materi tentang pelaksanaan shalat pada siswa kelas V SDN 

18 Baruga Kecamatan Baruga Kendari dari 26 siswa hanya beberapa siswa yang 

sudah mulai memahami pelaksanaan shalat sedangkan siswa yang lainya masi 

belum memahami materi shalat.

Dalam al-quran telah di perintahkan agar setiap umat islam untuk wajib 

melaksanakan shalat, yaitu QS. Al – Ankabut (29) : 45.




Terjemahnya:Dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan     

keji dan mungkar (Al-Ankabut:45).2

Pada ayat di atas telah jelas bahwa kita sebagai umat Islam untuk  

melaksanakan shalat limah waktu, dan apa bila seoranga anak sudah mencapai 

tujuh tahun maka hendak diperintahkan untuk melaksanakan shalat dan jika 

sudah mencapai sepuluh tahun tidak melaksanaan shalat maka anak tersebut bisa 

di pukul sesuai dengan sabda Rosulullah Saw bersabda :

لصَالِة َوُمهْ   ِ ْوَالَدُمكْ  َلَْیِه َوَسَمل ُمُروا   ُ ِ َصىل ا ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا ِنَني َعْن َعْبُد ا ِ ْبعِ س َ بْنَاُء س

َْهنُْم ِيف الَْمَضاِجعِ  َ بْنَاُء َعْرشٍ َوفَّرِقُوا ب َلَْهيَا َوُمهْ  َريُه فََال . َواْرضِبُوُمهْ  ِ ْو  اِدَمُه َعْبَدُه  َ ُدُمكْ  َ َوَزاَد َواَذا َزوَج 

یَْنُظْر اَىل َما ُدوَن الرسِة َوفَْوَق الرْكَبةِ 

Artinya:Dari Abu daud Rasulullah berkata Perintahlah anak-anakmu mendirikan        
shalat ketika mereka berumur tujuh  tahun dan pukullah mereka jika 

                                                            
2Depertemen Agama, RI AL- Quran Dan Terjemahan, (Cv Penerbit J-Art Bandung : 

2004), h. 401.
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meninggalkannya ketika berumur  sepuluh tahun serta pisahkan tempat 
tidur mereka.3

Konteks kalimat hadits di atas, di perintakan agar setiap umat islam untuk 

melaksanakan shalat dan dalam hadis tersebut telah jelas bahwa setiap orang tua 

di perintah  untuk memukul anak jika anak tersebut melakukan kesalahan 

(meninggalkan shalat). Dan berfirman Allah bahwa semua umat Muslim untuk 

wajib melaksanakan shalat.

Di antara faktor-faktor di atas, kurangnya penggunaan metode dan media 

pembelajaran diduga merupakan faktor dominan penyebab rendahnya minat 

belajar yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama islam siswa dengan menggunakan metode demonstrasi melalui 

media drawing karena metode yang bervariasi membuat siswa tidak jenuh, bosan 

dalam proses pembelajar  dan media merupakan sarana yang sangat baik untuk 

membawa situasi dunia luar ke dalam ruang kelas.

Bedasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas dalam meningkatkan pengetahuan pelaksanaan shalat pada siswa 

Kelas V SDN 18 Baruga Kecamatan Baruga kendari.

                                                            
3Bukhari Umar, M. Ag, Hadis Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadis, (Jakarta : 

Imprint Bumi Aksara 2014), h. 62 – 63.   
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B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan urayan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pembelajaran pelaksanaan shalat pada siswa kelas V 

SDN 18 Baruga Kecamatan Baruga Kendari.

2. Metode dan Media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di V

SDN 18 Baruga masih konvensional (ceramah). 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut:

1. Bagai mana penerapan metode demonstrasi melalui media drawing dan sebagai 

pendekatan pelaksanakan shalat pada siswa kelas V SDN 18 Baruga 

Kecamatan Kendari ? 

2. Apakah pengetahuan tentang shalat pada pelajaran pendidikaan Agama Islam 

mengalami peningkatan melalui metode demonstrasi melalui media drawing

materi shalat pada siswa kelas VC SDN 18 Baruga Kecamatan Kendari ?

D.  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan shalat pada siswa kelas V pada siswa 

kelas V SDN 18 Baruga Kecamatan Kendari. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan metode demonstrasi 

melalui media drawing pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas V 

SDN 18 Baruga Kecamatan Kendari.

E.  Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Dapat membuat pembelajaran  menjadi lebih jelas dan lebih konkrit  

sehingga menghindari verbalisme (Pemahaman secara kata-kata atau 

kalimat).

b. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pelaksanaan 

shalat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam  (PAI).

2. Secara Praktis

Apabila terbukti metode demonstrasi melalui media drawing dapat 

meningkatkan pembelajaran, pengetahuan dan keaktifan  siswa, maka di harapkan 

dapat Bagi siswa.

a. Bagi siswa

(1). Agar lebih mengetahui tatacara pelaksanaan shalat.

(2). Dapat melatih kemampuan siswa dalam melaksanakan shalat pada 

kehidupan sehari-hari.

b. Bagi guru

(1). Sebagai sumber informasi tentang gambaran nyata pembelajaran PAI 

bagi siswa, khususnya pembelajaran pelaksanaan shalat dengan 

menggunakan metode demonstrasi melalui media drawing.
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(2). Dengan memilih metode demonstrasi melalui media drawing diharapkan 

lebih meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan shalat pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam.

(3). Menjadi kontribusi bagi tenaga pengajar untuk lebih mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi melalui media 

drawing atau metode - metode yang lain sesuai dengan materi yang 

hendak di ajarkan Memberikan masukan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada pelaksanaan shalat.

e. Bagi  pengembangan ilmu

Sebagai rekomendasi dari penulis dan bagi yang ingin mengetahui lebih 

mendalam lagi tentang pelaksanaan shalat pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) melalui metode demonstrasi melalui media drawing bagi siswa SDN 

18 Baruga Kecamatan Baruga Kendari.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran sekaligus mempermudah pemahaman yang 

mendasar serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca terhadap 

penwlitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang 

sesuai dengan variabel yang urgen sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan 

kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Demonstrasi merupakan suatu metode yang membantu guru dalam 

memperjelas drawing dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

materi pelaksanakan shalat tentang cara - cara dan gerakan shalat.
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2. Media Drawing adalah media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam pada materi pelaksanakan shalat  untuk memperjelas 

materi kepada siswa  tentang shalat yang menggambarkan gerakan – gerakan 

shalat pada siswa kelas V.

3. Shalat adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim karena shalat 

mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan mendapat  kebahagiaan dunia dan 

akhirat.

G. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan permasalahan di atas maka hipotesis tindakan yang diajukan 

adalah penggunaan metode demonstrasi melalui media drawing dapat 

meningkatkan pengetahuan pelaksanaan shalat pada siswa kelas V SDN 18 

Baruga Kecamatan Baruga Kendari.


