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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media pembelajaran adalah segala jenis media yang dipergunakan 

dalam proses pembelajaran.
1
 Media pembelajaran dalam hal ini merupakan 

bagian dari proses pembelajaran, karena berhubungan langsung dengan 

pemberian materi pelajarandalam rangka efektifitas dan efisiensi pengajaran. 

Sebagai alat bantu penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar untuk 

meningkatkan efektifitas hasil belajar, maka harus disesuaikan dengan 

orientasi dan tujuan pembelajaran.
2
 

Menurunnya faktor mutu pendidikan disinyalir karena rendahnya mutu 

pembelajaran didalam kelas. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan 

dalam proses pembelajaran adalah kurangnya pemanfaatan media 

pembelajaran, baik yang tersedia di sekolah maupun yang sengaja dirancang 

oleh guru. Seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dengan 

mempertimbangkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai dengan 

merujuk kepada wawasan kependidikan guru. Substansi materi ajar, strategi 

dan metode pembelajaran yang digunakan dan kesiapan peserta didik.
3
 

Pike menyatakan bahwa dengan menambahkan media visual pada 

pemberian pelajaran, daya ingat akan meningkat dari 14% sampai 23% ,
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penelitian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan hingga 

200% ketika digunakan media visual dalam pengajaran kosa kata, tidak hanya 

itu, waktu yang diperlukan dalam menyajikan sebuah konsep dapat berkurang 

hingga 40 % ketika media visual digunakan untuk mendukung presentasi 

lisan. Ketika pembelajaran menggunakan audio visual, pesan yang diberikan 

akan menjadi lebih kuat dan lebih menarik bagi peserta didik.
4
 Grinder 

menyatakan bahwa dari setiap 30 peserta didik, 22 diantaranya mampu belajar 

secara efektif selama gurunya gurunya menghadirkan bentuk pengajaran yang 

berkombinasi antara audio dan visual.
5
 Beberapa keuntungan psikologis lain 

yang dapat diperoleh dari penggunaan alat peraga dalam pembelajaran antara 

lain: (1) perhatian peserta didik lebih dipusatkan; (2) proses belajar peserta 

didik lebih fokus pada materi yang diajarkan; (3) pengalaman dan kesan 

sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri peserta didik.
6
 

MTsMa’arif 11 Tokawi berada diDusun JelokDesa Tokawi Kecamatan 

Nawangan Kabupaten Pacitan. Desa Tokawi terletak ± 10 km sebelah Utara  

dari Kecamatan Nawangan dan 45 Km  sebelah Utara  dari jantung Kota 

Pacitan. Tokawimerupakan wilayah perbukitan yang subur dan 

padatpenduduk, sebagian besar penduduknya adalah bertani, berkebun, 

sebagian kecil adalah pedagang dan Pegawai Negeri Sipil, namun minat 

masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke MTs Ma’arif 11 nawangan 

cukup tinggi. Karena merupakan MTs terbaik nilai UASBN tahun 2010/2011 

di Kecamatan Nawangan. Salah satu indikator mata pelajaran fiqh ibadah 
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kelas VIIB  adalah mampu mempraktikkan shalat wajib dengan baik dan 

benar. Perumusan indikator ini mencakup tentang teori shalat (kognitif), sikap 

senang dan merasa bahwa shalat merupakan kebutuhan spiritualnya (afektif), 

serta trampil dan hafal bacaan serta gerakannya (psikomotorik). 

 Dalam rangka mencapai indikator tersebut berbagai model 

pembelajaran sudah dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  yang 

mengampunya. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, guru 

PAI telah menggunakan beberapa metode pembelajaran, antara lain metode 

ceramah, penugasan, demonstrasi,  maupun kerja kelompok, akan tetapi 

hasilnya belum memuaskan. Dalam pembelajaran peserta didik mudah 

kehilangan konsentrasi, ketika peserta didik melakukan praktek shalat, selain 

bacaannya belum dikuasai, kaifiyahnya juga belum tepat, bahkan anak 

cenderung tidak tertib. 

Kelas VII MTs Ma’arif  11 Nawangan dibagi menjadi dua kelas yaitu 

kelas VII  A dan VII  B. kedua kelas ini mempunyai ciri khas masing-masing. 

Dibanding kelas VII A., kelas VII B cenderung kurang disiplin dan susah 

diatur, dengan demikian penelitian ini dilakukan dikelas tersebut.  

Setelah mempertimbangkan permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna menemukan jawaban dari 

permasalahan tersebut dengan judul “Penerapan Media VCD Pada 

Pembelajaran Shalat Kelas VII B MTs Ma’arif 11  Nawangan Pacitan”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang 

mendasar untuk dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan 

media VCD pada pembelajaran Shalat kelas VII B MTs Ma’arif 11 Tokawi 

Nawangan Pacitan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah“untuk mendeskripsikan penerapan media 

VCD pada pembelajaran shalat di MTs Ma’arif 11 Nawangan Pacitan”. 

D. Manfaat Penelitian 

penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hazanah 

keilmuan terutama dalam penerapan media dalam pembelajaran agama 

sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ibadah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis adalah menjadi alternative referensi bagi peneliti berikutnya 

sebagai kemungkinan dilakukannya pengembangan penelitian yang serupa 

serta dapat memberikan motivasi, saran, dan petunjuk untuk 

mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi guru serta pengalaman 

bagi peneliti sebagai calon guru. 


