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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat membawa hasil yang sebaik-

baiknya, tentu saja tidak terpisahkan dengan kualitas tenaga pendidik sebagai aktor

utamanya. Guru  sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan tenaga

pendidik pada umumnya, diharapkan dapat melaksanakan proses pendidikan di

sekolah dengan sebaik mungkin agar dapat mencapai hasil sebagaimana yang

diharapkan. Hasil atau mutu pendidikan tidak lepas dari peran guru sebagai pelaksana

pendidikan di sekolah.1

Sebagai pendidik di sekolah, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang

memadai baik kompetensi paedagogik dan profesional, maupun kompetensi

kepribadian dan sosial. Jelas, bahwa kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh

kualitas guru di sekolah. Kualitas guru salah satunya dapat dilihat dari keterampilan

guru dalam memilih media pembelajaran ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang

dapat diandalkan.2

Penguasaan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman kepada Allah dapat

dimaknai sebagai pendidikan agama Islam. Penguasaan pendidikan agama Islam

merupakan syarat mutlak untuk mencapai derajat di sisi Allah. Motivasi belajar bagi

1 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: PN. Panca Usaha, 2003), h.10

2 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Kencana,
2008), h. 190



10

perserta didik dikategorikan sebagai salah satu derajat tertentu yang diharapkan

setelah pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Karena itu, kompetensi guru

yang mengantar siswa mencapai hasil belajar di sekolah dapat dimaksudkan sebagai

kualitasdan mutu  pendidikan.

Dalam Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

menjelaskan bahwa :

sekolah merupakan jalur pendidikan formal yang berjenjang dari pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan
dasar dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.3

Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan

Islam di Indonesia diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.4Proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah tidak terpisahkan

dari suatu konsep interaksi yang bersifat edukatif dengan unsur pentingnya, yaitu

siswa, guru, kurikulum, dan media.

Media pengajaran dalam proses pendidikan dapat membantu guru dalam

menyampaikan materi pelajaran. Seiring dengan  kemajuan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dewasa ini, membuka ruang bagi siswa untuk dapat

mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai sumber dan media pembelajaran.

Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak lagi tergantung pada guru sebagai satu-

3Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: PN. Panca Usaha, 2003),  h. 11-12.

4Republik Indonesia, op. cit., h. 6.
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satunya sumber belajar, tetapi dapat pula berlangsung dengan melalui media dan

sumber belajar yang lain. Guru juga mempergunakan media gambar untuk

memperjelas materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Oleh Karena itu,

seorang desainer pembelajaran dituntut untuk dapat merancang pembelajaran dengan

memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses

pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien,sehingga proses pembelajaran

tidak lagi dipandang hanya sebagai proses komunikasi antara guru dan peserta didik,

dan peserta didik tidak lagi memposisikan sangat tergantung pada guru sebagai

sumber belajar, yang menjadikan  guru sebagai sentral figur yang tanpa kehadirannya

menyebabkan tidak berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas. 5

Prosesinteraksi antara siswa dengan guru yang bersifat edukatif ditunjukkan

dengan terjadinya proses komunikasi, yaitu adanya pesan yang dikomunikasikan oleh

komunikator kepada komunikan melalui media pengajaran. Karena itu, proses

interaksi dalam suatu proses pembelajaran berlangsung dalam suatu hubungan antara

guru sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran

kepada siswa sebagai komunikan melalui pemanfaatan media pembelajaran.6

Wina Sanjaya memandang mengenai  mengajar dan belajar bahwa:

Mengajar merupakan usaha yang dilakukan guru agar siswa belajar.
Sedangkan  belajar itu sendiri adalah proses perubahan tingkah laku baik
melalui pengalaman langsung maupun melalui pengalaman tidak langsung.
Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkrit pengetahuan
yang diperoleh, dan semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka
semakin abstrak pengetahuan siswa. Untuk itu, fungsi media pembelajaran

5Ibid., h. 199
6 Wina Sanjaya, op. ct., h. 200
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dalam sistem proses pembelajaran khususnya pada media gambar mempunyai
fungsi yang sangat penting, sebab tidak semua pengalaman belajar dapat
diperoleh secara langsung oleh siswa.7

Melalui media gambar siswa dapat melihat langsung tentang apa yang

disampaikan oleh guru dan guru tinggal memberikan penjelasan yang diperlukakan

sesuai dengan materi yang hendak disampaikan kepada siswanya. Arti lain dalam

pemanfaatan media gambar adalah bahwa dengan adanya media gambar yang

tersedia seperti photo, kaligrafi, kartun dan sebagainya dapat membantu guru dalam

menyampaikan pesan yang hendak disampaikan kepada peserta didiknya. Seorang

anak akan lebih cepat memahami terhadap apa yang dilihatnya langsung melalui

media dibandingkan apa yang di dengar dari penjelasan guru dalam kelas.8

Fungsi media dalam proses pembelajaran dapat pula ditemukan dalam Al-

Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An- Nur (24) : 43-44:

7Ibid., h. 203.
8 Abdul Karim H. Ahmad, Media Pembelajaran (Cet. I;  Makassar: Badan Penerbit

Universitas Negeri Makassar, 2007), h.3
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Terjemahnya:

Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, Kemudian
mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, Kemudian menjadikannya bertindih-
tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga)
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan
seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa
yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya.
Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah
mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan.9

Kandungan ayat di atas, mengisyaratkan pentingnya mengambil pelajaran atas

fenomena alam yang telah diatur menurut ketentuan Allah Swt. Karena itu, berbagai

kejadian di alam ini beserta keteraturannya merupakan sumber belajar bagi anak,

sehingga guru beperan sebagai komunikator dalam mengaktifkan siswa mengenal

ciptaan Allah Swt. tersebut sebagai sumber belajar di sekolah.

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

menerapkan sejumlah media pembelajaran. Media pembelajaran dibedakan oleh

Wina Sanjaya atas media auditif, media visual, dan media audiovisual, baik dalam

bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).10

Peran guru yang sangat strategis dalam mengantar anak dalam memacu hasil

belajar melalui media baik secara langsung maupun tidak langsung, mengharuskan

para guru memiliki kompetensi tentang pemanfaatan media pembelajaran.

Penguasaan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman kepada Allah dapat

dimaknai sebagai penguasaan guru atas berbagai hal yang berhubungan dengan

9Departemen Agama RI; Al Qur’an dan Terjemahnya (Medinah Munawwarah: Mujamma’
Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba’at Mushhaf al-Syarif, 1411 H), h. 551-552.

10 Abdul Karim H., op. ct., h. 3
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tugasnya termasuk penguasaan terhadap pemanfaatan media pembelajaran yang dapat

mengantar peserta didik mencapai derajat atau prestasi belajar tertentu.11

Pemberdayaan seluruh potensi siswa hanya dapat dilakukan bila guru mampu

membangkitkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ditunjukkan dengan suatu

rasa lebih suka dan rasa keterikatan kepada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang

menyuruh atau motivasi pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau semakin dekat

hubungan tersebut, semakin besar motivasi. Dengan demikian, maka motivasi belajar

siswa merupakan unsur penting dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa.

Motivasi juga dapat muncul pada setiap siswa jika diperkenalkan dengan alam sekitar

karena perasaan yang lebih nyaman tanpa harus mendengarkan uraian dari guru tetapi

langsung mengamati penomena alam yang sedang berlangsung disekitarnya.12

Dari hasil wawancara penulisdengan guru Pendidikan Agama

Islamdidapatkan informasi bahwa di SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawe khususnya kelas IIImenunjukkan nilai rata-rata hasil belajar hanya mencapai

skor 67,25% dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 dari skor ideal 100

sehingga masih perlu ditingkatkan. Hal ini, menunjukkan bahwa hasil belajar Agama

Islam di sekolah ini masih rendah.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan penulis  melalui observasi kelas

IIIdi SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawemenunjukkan bahwa

11 Wina Sanjaya, op. ct.,h. 204
12Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Cet. III; Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1995, h. 181.
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sebagian besar siswa mengeluhkanpelajaranPendidikan Agama Islam sulit untuk

dipahami dan siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini

terlihat dari gejala yang dijumpai di lapangan seperti ketidakseriusan siswa mengikuti

pelajaran dan perhatian siswa untuk memperhatikan penjelasan guru. Siswa selalu

bersikap acuh tak acuh dalam mengerjakan soal-soal latihan, menunda-nunda untuk

mengumpulkan tugas bahkan tidak mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan.

Berdasarkan data yang memperlihatkan rendahnya hasil belajar Pendidikan

Agama Islam siswa kelasIIIdi atas, maka penulis menduga bahwa metode

pembelajaran yang digunakan selama ini belum efektif. Atas dugaan ini maka penulis

bermaksud untuk menerapkan suatu tindakan alternatif untuk mengatasi masalah

yang ada, yakni dengan penerapan media pembelajaran yang lebih mengutamakan

keaktifansiswadan memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya

secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penggunaan Media Gambar Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SDN 1

Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, bahwa motivasi belajar

pendidikan agama Islam siswa kelas IIIdi SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia

Kabupaten Konawe, masih tergolong rendah. Ini disebabkan karena dalam

penyelenggaraan pelajaran pendidikan agama Islam, guru masih menggunakan
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metode ekspository atau ceramah saja dan terkadang guru tidak memperhatikan

kondisi psikologis siswa, sehingga siswa sulit memahami masalah pelajaran

pendidikan agama Islam bahkan menganggap mata pelajaran pendidikan agama Islam

adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan, sehingga berakibat pada

rendahnya hasil belajar siswa kelas IIIdi SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia

Kabupaten Konawe.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah penggunaan media gambar dalam

pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas

III SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe?”

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut  di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah “Untuk meningkatkan hasilbelajar pendidikan agama Islam siswa kelas III

SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawedengan menggunakan media

gambar”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademis, sebagai bahan referensi untuk memperoleh gambaran

tentang penggunaan media gambar dalam pembelajaran pendidikan agama

Islam  dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 1 Bokori

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
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b. Bagi penelitian, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian

selanjutnya.

c. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis, khususnya dalam

membuat karya ilmiah sekaligus sebagai persyaratan untuk menyelesaikan

program S1 di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dapat meningkatkan motivasi belajarnya setelah diterapkan penggunaan

media gambar.

b. Bagi Sekolah

Dapat menentukan model, pendekatan,dan media pembelajaran yang

terbaik digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajar.

BAB II
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar

mengajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat

disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat

menggunakan alat yang murah dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam

upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan.

Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut

untuk dapat mengembangkan keterampilannya dalam membuat media pengajaran

yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia.

Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media

pengajaran yang meliputi :

a. Media sebagai alat  komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar

mengajar.

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

c. Seluk beluk proses belajar.

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan.

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran.


