
BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi  Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Dengan Penerapan 

Metode Demonstrasi Melalui Media Drawing 

1. Definisi Belajar

Sardiman mengartikan “Belajar adalah berubah” dalam hal ini yang 
dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku.1 Noor 
Suparyanti, mengartikan belajar seperti tidak dapat menggunakan 
kalkulator menjadi mahir menggunakannya, dan sebagainya.2

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai 

hasil dari pengalaman atau pratek yang di perkuat. Karena dengan belajar maka 

dalam diri seseorang mengalami perubahan yang semulanya tidak di ketahui 

menjadi di ketahui.

Dalam setiap proses belajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai setelah dilakukan evaluasi. Para ahli mengemukakan 

pengertian Hasil belajar sebagai berikut:

1) Hasil belajar adalah Suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang dimana perubahan tersebut sebagai hasil proses belajar 

yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuannya, pemahamannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan 

lain-lain aspek yang ada pada individu itu.(Sudjana, Nana,2000):

2) Menurut Anni, Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik  setelah mengalami aktivitas belajar.

                                                            
1Sadirman, Interaksi Dan Motifasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010), 

h. 23.
2Noor Suparyanti, Psikologi Perkembangan, (Jakart: Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kebudayaan Agama Islam, 2001), h. 3.



Dari pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta  didik 

setelah peserta didik tersebut mengalami aktivitas belajar.

Berkaitan dengan hasil belajar, dalam hal ini Moh. Surya mengemukakan 

ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar, yaitu :

1. Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional)

Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari 

individu yang bersangkutan. Begitu pula dengan hasil-hasilnya, individu 

yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, 

misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilan semakin 

meningkat, dibandingkan sebelum mengalami proses belajar.

2. Perubahan yang kontinyu (berkesinambungan)

Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya 

merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah 

diperoleh sebelumnya.

3. Perubahan yang fungsional

Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan 

masa sekarang maupun di masa mendatang. 

4. Perubahan yang bersifat positif.

Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah 

kemajuan

5. Perubahan yang bersifat aktif



Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif 

berupaya melakukan perubahan.

6. Perubahan yang bersifat permanent

Perubahan perilaku yang diperoleh dari perilaku belajar cenderung menetap 

dan melekat dalam dirinya.

7. Perubahan yang bertujuan dan terarah

Individu yang melakukan kegiatan belajar tntunya mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka 

panjang.

8. Perubahan perilaku secara keseluruhan 

Perilaku perubahan belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan 

semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan 

keterampilannya.  

Selain ciri-ciri hasil belajar yang dikemukakan oleh Moh. Surya di atas, 

Sudjana juga mengemukakan bahwa hasil belajar melalui proses belajar mengajar 

yang optimal dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri peserta didik. Peserta didik tidak mengeluh dengan prestasi 

yang rendah dan ia akan berjuang lebih.

2. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh (komprehensif), 

yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif 

(sikap) dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku.



3. Keterampilan peserta didik untuk mengontrol dan menilai hasil yang 

dicapainya maupun menilai hasil dan mengendalikan proses dan usaha 

belajarnya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik sangatlah 

kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar diri peserta didik namun 

dapat juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri pribadi peserta didik. Pada 

setiap jenjang pendidikan tentu tidak lepas dari berbagai macam permasalahan 

yang merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipecahkan.

Hasil belajar  yang dicapai oleh peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu 

1. Faktor internal, meliputi  :

a. Motivasi

Seseorang akan berhasil dalam belajar atau melakukan aktivitas belajar 

dengan baik jika pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar.

b. Konsentrasi

Jika perhatian terpusat pada pembelajaran maka stimulus lainnya yang 

tidak  diperlukan tidak akan masuk dalam alam bawah sadar sehingga 

pengamatan menjadi sangat cermat dan berjalan baik, stimulus yang 

menjadi perhatiannya menjadi mudah masuk ke dalam ingatan.

c. Reaksi

Di dalam kegiatan belajar diperlukan kegiatan unsur fisik maupun  mental, 

sebagai wujud  reaksi. Dengan adanya diri peserta didik, maka proses 



belajar mengajar  akan menjadi hidup karena peserta didik tidak hanya 

sebagai obyek dalam pembelajaran tetapi sebagai  subyek. 

2. Faktor eksternal, meliputi :

a. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga yang kondusif terhadap aktivitas belajar peserta 

didik memungkinkan peserta didik untuk aktif belajar.

b. Lingkungan masyarakat 

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

anak-anak usia sekolah, dalam lingkungan masyarakat yang disiplin 

dalam menjaga anak-anak untuk belajar secara intensif, maka akan 

berpengaruh pada aktivitas belajarnya.

c. Kualitas pengajaran

Mutu pembelajaran merupakan faktor  yang sangat berpengaruh pada 

hasil belajar, salah satunya ditunjang oleh sikap profesionalisme guru 

dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran.

2. Definisi Hasil Belajar 

Menurut Dimyanti dan Mudjiono, mengatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar3

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

                                                            
3 Dimyati dan Mudjiono,  Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),  h. 

250-251



merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Menurut Oemar Hamalik, hasil 

belajar adalah” bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti.4 Berdasarkan teori taksonomi Bloom dalam Nana 

Sudjana, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah 

antara lain kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Ranah kognitif yakni berkenaan dengan hasil belajar yang terdiri dari  

enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa 

dan penilaian.

1. Ranah afektif yakni berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif

meliputi lima jenjang kemampuan  yaitu menerima, menjawab atau 

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai.

2. Ranah psikomotorik yakni meliputi keterampilan motorik, manipulasi 

benda-benda, koordinasi neoromoscular (menghubungkan, mengamati)5

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor,

namun hasil belajar afektif dan psikomotor juga harus menjadi bagian dari hasil 

penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebab hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa 

                                                            
4 Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Bumi Aksara, 2004), h. 30
5Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,2007), h. 102-124



sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih 

baik lagi. Howard Kingsley dalam Nana Sudjana membagi 3 macam hasil belajar:

1). Keterampilan dan kebiasaan

2). Pengetahuan dan pengertian

3). Sikap dan cita-cita6

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, menunjukan hasil perubahan dari 

semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri siswa karena 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. Berdasarkan pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu penilaian akhir 

dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan 

tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-

lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang 

selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah cara 

berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik sangatlah 

kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar diri peserta didik namun 

dapat juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri pribadi peserta didik. Pada 

setiap jenjang pendidikan tentu tidak lepas dari berbagai macam permasalahan 

yang merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipecahkan.

                                                            
6Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 

Rosdikarya, 2005) , h.22



3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

a. Pengertian kurikulum pendidikan agama islam sekolah dasar

Kurikulim pendidikan agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan 

bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia 

yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, 

disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. 

Oleh karena itu, tuntutan visi tersebut di atas, ini mendorong 

dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan jenjang persekolahan  yang 

secara nasional ditandai dengan karasteristik dan ciri-ciri Pendidikan Agama 

Islam yang harus berorientasi pada visi dan misi tersebut. Dalam kurikulum, 

Standar Kompetensi (SK) pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar (SD) 

dikemukakan bahwa

ciri-ciri pendidikan agama Islam adalah: 1) lebih menitik beratkan 
pencapaian kompetensi secata utuh selain penguasaaan materi; 2) 
mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan 
yang tersedia; 3) memberiklan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik 
di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan dan ketersedian sumber daya pendidikan.7

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, ciri-ciri  

pendidikan agama Islam lebih menekankan pada pencapaian kompetensi secara 

utuh yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor baik secara penguasaan materi 

maupun secara pengamalan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Disamping itu, dalam proses pembelajarannya disesuaikan dengan  kebutuhan dan 

                                                            
7 BSNP. Model Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dan Model Silabus mata Pelajaran 

SD/MI . Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006.h.2



potensi sumber daya pendidikan. Dan memberikan kebebasan guru dalam 

memilih strategi, metode pada proses pelaksanaan pembelajaran.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban 

bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam 

menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan 

masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. 

Tuntutan dan harapan menciptakan manusia yang beriman, bertakwa dan 

berakhlak serta aktif membangun peradaban yang bermartabat perlu disikapi guru 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat 

mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat 

dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan 

masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

Pendidikan Agama Islam.

b. Tujuan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD)

Sebagai mana halnya dengan mata pelajaran  yang lain. mata pelajajaran 

Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Dasar (SD) memiliki tujuan yang sangat 

penting dan strategis bagi peserta didik. Karena mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam bertujuan bagi peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami dan 

mengamalkan agamanya sehingga terbentuk pribadi muslim yang beriman, 



bertakwa dan memiliki pribadi yang berakhlakul karimah yang sangat berguna 

dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat

Dalam kurikulum Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dikemukakan bahwa, 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk:

1. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 
pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 
SWT;

2. mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama  dan berakhlak mulia  
yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 
jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan 
secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 
komunitas sekolah. (BSNP 2006:2). 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar

Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam terdiri dari beberapa 

aspek akan tetapi yang mau di angkat oleh peneliti yaitu hanya meliputi Fiqih, 

dalam penelitian ini adalah mengetahui materi dan pelaksanaan shalat pada mata 

Pelajaran Pendidikan Agama. Hal ini sangat berbeda dengan di Madrasah 

Ibtidaiyah, yang terpisah-pisah dalam bentuk masing-masing mata pelajaran yang 

tersendiri.

Pendidikan Agama Islam pada hakekatnya menekankan keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri 

sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.



4. Definisi Demonstrasi 

Metode Demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada 

seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan 

sesuatu.Yang di maksud dengan Metode Demonstrasi ialah metode mengajar

dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada 

siswa.

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu anak 

didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. 

Metode ini dapat diterapakan dalam pembelajaran Ilmu Alam, Teknik dan PAI, 

tetapi, tidak semua pelajaran PAI bisa didemonstrasikan, misalnya masalah aqidah 

yang menjelaskan iman kepada allah, malaikat, surga, neraka dan lai-lain.

Roestiyah mengemukakan bahwa8 : Demonstrasi adalah cara mengajar 
dimana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan 
sesuatu proses, misalnya merebus air sampai mendidih pada suhu 1000 C, 
seluruh siswa dapat melihat, mengamati, mungkin mendengar, mungkin 
meraba-raba dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru tersebut.
Soetomo mengemukakan bahwa 9pembelajaran adalah proses pengelolaan 
lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga 
memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah 
laku tertentu pula.

a. Tujuan Dan Kegunaan Metode Demonstrasi

(1). Untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas.

(2). Untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu     
proses dengan penuh perhatian.

                                                            
8Roestiyah,  Pembelajaran Demostrasi, ( Jakarta :Bina Aksara, 2003 ), h. 83.
9Soetomo Pembelajaran Untuk Anak-Anak Autis, ( Jakarta : Bumi Aksara 2008  ), h. 68.



(3). Cocok digunakan apabila akan memberikan keterampilan tertentu.

b.  Kelebihan Dan Kekurangan Metode Demonstrasi

a. kelebihan metode demonstrasi, antara lain:

(1). Perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh 

pengajar, sehingga siswa dapat menangkap hal-hal yang penting. Perhatian 

siswa lebih mudah dipusatkan pada proses belajar dan tidak tertuju pada hal 

lain.

(2). Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengarkan keterangan guru karena siswa memperoleh 

persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya.

(3). Bila siswa turut aktif melakukan demonstrasi, maka siswa akan memperoleh 

pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan.

d.Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada diri siswa akan 

dapat dijawab pada waktu mengamati proses demonstrasi

(4). Memberikan kesempatan siswa untuk berfikir secara cermat dan kritis

(5). Penggunaan metode demonstrasi dapat memberikan pengalaman belajar bagi 

siswa mengenai langkah-langkah atau prosedur penguasaan suatu 

keterampilan tanggan atau keterampilan motorik tertentu.

c.  Kelemahan Metode Demonstrasi

(1). Kurang efisien waktu

(2). Bila guru kurang menguasai materi maka ia akan memberikan keterangan 

yang berbelit-belit yang sulit dipahami



(3). Demontrasi akan merupakan metode yang tidak wajar bila alat yang 

didemontrasikan tidak dapat diamati secara seksama oleh siswa. Misalnya:

alatnya terlalu kecil, atau penjelasan tidak jelas.

(4). Demontrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti dengan sebuah aktifitas 

dimana siswa sendiri yang melakukan dan menjadikan aktivitas itu 

pengalaman yang berharga.

d. Langkah-Langkah Metode Demonstrasi 

(1). Perencanaan: Menentukan tujuan demonstrasi, menyiapkan drawing-drawing  

yang akan di demonstrasikan.

(2). Pelaksanaannya: memperlihatkan kepada siswa tentang drawing kemudiaan 

siswa dibimbing untuk mendemonstrasikan drawing tersebut, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan sendiri dan apabila ada 

kesalahan maka guru yang membimbing untuk memperbaikinya.

(3). Tindak lanjut: memberi arahan kepada siswa melaksanakan shalat dalam 

kehidupan sehari – hari.

4. Definisi Drawing 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium, secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”.10 Dalam bahasa 

Arab, “media adalah perantara (wasaail) atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan”.11 Kemudian media pengajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh guru. Media dapat juga diartikan suatu alat saluran 

                                                            
10Arief S. Sadiman,Dkk. Media Pendidikan (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2005), h. 6.
11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3.



(channel) untuk menyampaikan suatu pesan (massage) dari suatu sumber 

(resaurce) kepada penerima (receiver). Pesan yang dikomunikasikan tersebut 

berupa sejumlah keterampilan yang perlu di kuasai oleh siswa.12 Media dapat 

menanamkan konsep dasar yang benar konggrit dan realitas. Penggunaan media 

seperti : gambar, filem dan lainnya dapat memberikan konsep dasar yang benar.13

Suparman mengatakan “media merupakan alat yang digunakan untuk 
menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim ke penerima pesan”
M. Basyirudin mendefinisikan “media dapat merangsang pikiran,  perasaan, 
dan kemauan siswa (audien) sehingga dapat mendorong terjadinya proses 
belajar pada dirinya”14

Suparman “media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan 
pesan dan informasi dari pengirim ke penerima pesan”15

M. Basyirudin mendefinisikan “media dapat merangsang pikiran, perasaan, 
dan kemauan siswa (audien) sehingga dapat mendorong terjadinya proses 
belajar pada dirinya”16

Menurut AECT (Association Of Education And Communication
Tekhnologi) “media adalah sebagai salah satu bentuk dan saluran yang 
dipergunakan untuk proses penyaluran pesan/informasi”17

Gerlach & Ely menyatakan bahwa “media apabila dipahami secara garis 
besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi yang 
membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan.”18

NEA (National Education Association), media adalah segala benda yang
dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan dengan 
instrumen yang digunakan dalam kegiatan tersebut.19

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu 

berupa benda yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan maksud 

untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun 

sumber lain) kepada penerima pesan (anak didik) dengan menggunakan salah satu 
                                                            

12Fathul Mujib Dkk.s Metode Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva 
Press, 2011), h. 65.

13Aliwar S. Ag. M. Pd, Media Pembelajaran, (Kendari C. V Shandra 2008), h. 5.
14M. Basyirudin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 13.
15Rayandrat Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran ( Jakatra: GP. Press, 2011), h. 

4.
16M. Basyirudin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 13.
17Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3.
18Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 3.
19Soeparno, Media Pengajaran Bahasa (Yogyakarta: Proyek Peningkatan/Pengembangan 

Perguruan Tinggi IKIP Yogyakarta, 2000), h. 1.



ataupun beberapa alat indra mereka. Pada  umumnya, penggunaan media dapat 

membantu para siswa dalam berbagai hal, diantaranya dapat mengingat lebih 

lama, melengkapi rangsangan yang efektif untuk belajar, menjadikan materi 

pembelajaran lebih konkret, membawa siswa ke dalam dunia kelas, serta dapat 

memperbesar perhatian para siswa dalam proses pembelajaran.

Drawing dapat diartikan sebagai tiruan barang (orang, binatang dan lain 

lain) yang dibuat dengan tinta, potret, dan sebagainya. Drawing juga diartikan 

sebagai media visual yang dapat diamati oleh setiap orang yang memandangnya 

sebagai wujud perpindahan dari keadaan yang sebenarnya, baik mengenai 

pemandangan, benda, barang-barang atau suasana kehidupan. 

Oemar Hamalik  berpendapat bahwa “ drawing adalah segala sesuatu yang 
diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan 
atau pikiran”.20

a. kelebihan-kelebihan media drawing antara lain sebagai berikut:

(1). Sifatnya konkret, maksudnya drawing lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata

(2). Drawing dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda/ 

peristiwa dapat dibawa kedalam kelas, dan tidak selalu anak-anak dibawa ke

objek/peristiwa tersebut. Media drawing dapat mengatasi masalah tersebut.

(3). Drawing dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman.

                                                            
20 Op Cit, h. 43.



b. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, drawing mempunyai kelemahan, beberapa 

kelemahan tersebut adalah :

(1). Drawing hanya menekankan persepsi indra mata.

(2) Drawing benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran

c. Adapun jenis-jenis media drawing:

(1). Realita adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan belajar. Contohnya: 

Pemandangan,tatacara dan lain-lain.

(2). Benda Grafis adalah drawing atau visual yang penampilannya tidak

diproyeksikan

   (3). Display adalah Bahan pameran atau display yang dipasang di tempat 

tertentu.21

Ada beberapa alasan dipilihnya drawing sebagai media yang paling efektif 

dan efisien dalam pengajaran, khususnya pengajaran pelaksanaan shalat pada 

pelajaran pendidikan agama islam sebagai berikut :

1) Drawing bersifat konkret.

2) Drawing mengatasi ruang dan waktu.

3) Drawing mengatasi kekurangan daya maupun panca indera manusia.

4) Dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah, karena itu bernilai 

terhadap semua pelajaran di sekolah. 

5) Gambar-gambar mudah didapat dan murah.

6) Mudah digunakan, baik untuk perorangan maupun untuk kelompok.22

                                                            
21 Ibid, h. 31.



B. Deskripsi Pelaksanaan Shalat 

Shalat menurut bahasa berarti berdoa, atas memphon kebajikan dan pujian. 

Secara dimensi fikih, shalat adalah rangkaian dan perbuatan (gerakan) yang di 

mulai dengan takbir dan diahiri dengan salam,yang dengannya kita beribadah 

kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama. 

Hahikatnya pengertian shalat berharap jiwa (hati) kepada-nya, serta 

menumbuhkan di dalam jiwanya rasa keagungan, kebesaran dan kesempuurnaan 

kekuasaan-nya23. Sedangkan menurut Ust. Labib Mz – Uzt. Maftuh Ahnan, Shalat 

merupakan Shalat menurut bahasa artinya ( doa ) sedangkan menurut syara’ yaitu 

ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 

takbir dan di sudahi dengan salam menurut syarat – syarat tertentu.24

1. Syarat –Syarat Melaksanakan Shalat

a.  Beragama islam, berakal sehat, suci dari hadas kecil dan besar.

b.  Suci badan, pakayan dan tempatnya suci dari najis, menutup aurat.

c. Menghadap kiblat,masuk waktu shalat,mengetahui semua yang fardu dan      

sunnah.

d. Balig ( dewasa ).

2.  Hal - Hal Yang Membatalkan Shalat 

a. Berbicara dengan sengaja, berhadas, makan atau minum walaupun sedikit.

b. Tertawa keras, terbuka aurat, berpaling dari kiblat, menambah rukun, murtad, 
yakni keluar dari agama islam 

                                                                                                                                                                      
22 Op Cit, h. 2.
23Ahsin W. Al – Hafldz, Fikih Kesehatan, (Jakrata: Sinar Grafika Offset 2007), h. 103.
24Ust. Labib Mz - Uzt. Maftuh Ahnan, Petunjuk Shalat  Lengkap, (Surabaya: Mitra Jaya, 

2009), h. 30.



3. Rukun- Rukun Melaksanakan Shalat 

a. Niat di dalam hati sesuai dengan shalat yang akan di kerjakan.

b. Berdiri bagi yang kuasa

c. Takbiratul ihrom

d. Membaca surat al-fatehah.

e. Ruku 

f. I’tidal ( bangkit dari ruku )

g. Sujud dua kali 

h. Duduk antara dua sujud 

i. Membaca tasyahud akhir.

j. Salam

k. Tertib.

4. hikma melaksanakan shalat

a. Orang yang sholat akan mendapat keberuntungan dan akan mendapat surga 

firdaus

b. Shalat dapat menghilangkan keluh kesah dan kikir

c. Shalat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar 

d. Shalat dan sabar dapat menghasilkan maksud yang baik dan mewujudkan 

kebajikan yang akan diinginkan

c. Shalat merupakan tiang agama 

d. Shalat merupakan akhir wasiat Nabi Muhammad SAW sebeluum wafat 

e. Shalat merupakan amal ibadah yang paling dapat mendekatkan diri 

f. Shalat merupakan permulaan amal iabadah yang dihisab dia alam akhirat.

C. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan dan penelitian tentang penggunaan berbagai macam  media 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, mulai dari media yang paling sederhana sekalipun hingga penggunaan 

media yang inovatif. Begitu pula dengan penelitian tentang penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran Pelaksanaan shalat. Dalam hal ini penulis bukanlah 



orang pertama yang mengadakan penelitian tentang peranan media drawing dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sebab telah ada penelitian sebelumnya 

yang dapat penulis jadikan sebagai referensi awal untuk kemudian 

menyempurnakan atau hanya sekedar melengkapi.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sultan jurusan Tarbiyah 

program studi Pendidikan Agama Islam Sultan Qaimuddin KENDARI 

Tahun 2013 yang berjudul “Media Gambar Dalam Meningkatkan 

Daya Serap Siswa Pada Pembelajaran Fiqi di MTSN 1 Unaaha 

Kabupaten Konawe (2013)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata siswa setelah siklus I meningkat dibandingkan tes awal 

yakni 65.6 menjadi 70.95, pada siklus II nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 79.3, yang berarti juga sudah mencapai indikator 

kinerja yang ditetapkan yaitu 85% siswa telah mendapat nilai 70 ke 

atas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutiara Tarbiyah program studi 

Pendidikan Agama Islam Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2012 

yang berjudul: “Meningkatkan Hasil Belajar Murid Dalam 

Pembelajaran PAI Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa 

Kelas 1V SDN 08 Kendari Barat Kota Kendari”. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai rata-rata keaktifan siswa dalam siklus I 2.26 dan 

berkategori cukup, sedangkan nilai rata-rata pada siklus II adalah 

2.35 dengan kategori cukup. Perolehan nilai rata-rata prestasi siswa 

pada siklus I adalah 78 dan perolehan nilai rata-rata prestasi  siswa 



pada siklus II adalah 81.25, dilihat dari perolehan antara hasil siklus I 

dan hasil siklus II, terjadi peningkatan 2.25.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh  Umi zakiyyah Pendidikan 

Agama Islam Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2011 berjudul 

“Pelaksanakan Metode Demondtrasi Pada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  Di Smpn 4 Wawotobi Kabupaten Konawe”. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa hasil belajar.  Dengan mengunakan metode 

demonstasi dalam pokok bahasan berwudu dapat meningkatkan pemahaman 

siswa karena mereka langsung mengerjakannya langsung. Sehinggah 

demikian pelaksanaan wudu bisa di  pahami secara tertip 

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti 

membuat skema kerangka berpikir dalm penelitian ini, sebagaimana yang tertera 

pada drawing berikut ini:

  

Pelajaran pendidikan agama islam
( PAI ) Pelaksanaan Shalat

Penggunaan Media drawing dan 
demonstrasi dalam Pembelajaran
pendidikan agama islam(PAI) 
tentang pelaksanaan sholat

Guru pendidikan agama 
islam

Meningkat Hasil Belajar pendidikan agama 
islam (PAI ) pelaksanaan shalat

Siswa Kelas V SDN 18 
Baruga Kec.Baruga

Kendari



Berdasarkan skema diatas, dalam proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) pada Pelaksanaan shalat, guru menggunakan media drawing dan 

demonstrasi pada siswa kelas V  SDN 18 Baruga Kec. Baruga Kendari  agar 

dalam proses pembelajaran akan diperoleh hasil belajar pengetahuan yang 

memuaskan.


