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Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki keaneka ragaman budaya, khususnya 

dalam hal keseniaan tradisional sebagai warisan turun temurun yang telah diperkenalkan sejak 

zaman dahulu. Kesenian terbang di Desa Gajah merupakan salah satu bagian dari keseniaan 

tradisional yang ada di Ponorogo, yaitu perpaduan unsur lagu/seni suara syair islami yang 

berpadu dengan tabuhan kemplimg, kempyang,telon, dan kendang. 

Untuk mengungkap hal diatas, peneliti ingin mengetahui dengan merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana Nilai Pendidikan Yang Terkandung dalam Kesenian Terbang? 

(2) Bagaimana Relevansi Kesenian Terbang Dengan Media Pendidikan Islam? 

Untuk menjawab peryataan diatas, penelitian dirancang dengan rancangan deskriptif kualitatif, 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya (1) Nilai Pendidikan yang terkandung dalam 

kesenian terbang itu banyak sekali seperti meneladani perjalanan Rasulullah dan akhlak-

akhlaknya. (2) Kesenian ini bisa dijadikan sebagai sarana belajar terutama belajar agama, 

meskipun sebagai pendengar tapi juga bisa memetik manfaatnya dari penampilanya.  

 Dari lantunan syair-syairnya dapat dilihat bahwa isinya mengandung nilai ibadah, seperti 

shalawat dan pujian-pujian kepada Allah SWT. Disamping itu, syair-syairnya ini mengandung 

nilai-nilai pendidikan pesan moral dan pentingnya syariat swbagai petunjuk praktis beribadah 

kepada Allah SWT. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesenian Terbang merupakan seni musik dan vokal diiringi tabuhan ritmis dari 

kempling, kempyang, babonan dan telon, dan dilakukan oleh tujuh orang pemain musik dan 

sekaligus sebagai pelantun lagu shalawat yang syair-syairnya berisi do’a, puji-pujian, pesan 

moral dan cerita-cerita keagamaan serta pagelarannya pun dimainkan oleh kaum laki-laki. 

kesenian ini awalnya tumbuh dilingkungan pesentren dan lambat laun menyebar dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat.  

 Kesenian Terbang salah satunya bisa ditemukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Kesenian terbang mulai ada dan berkembang di Desa Gajah sekitar 

tahun 1960. seiring perkembangan zaman seni terbang performanya kian memudar 

keberadaanya mulai tergerus dan luntur. Kesenian terbang ini biasanya hanya di pentaskan 

atau ditampilkan pada acara-acara tertentu saja misalnya, dalam acara piton-piton, khitanan 

dan pernikahan. Dalam pementasanya kesenian ini selain sebagai hiburan teryata memiliki 

manfaat yang positif bagi anggota dan bagi orang-orang yang menyaksikan. 

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dirinya yang dapat mnjamin 

keselarasan, keseimbangan, dan keserasiam dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagian 



 

 

rohaniyah. Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang 

berkenaan dengan aspek-aspek dan nilai keagamaan.
1
 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial seorang manusia. 

Pendidikan juga sangat diperlukan dalam mengembangkan kepribadian,Melalui pendidikan, 

seseorang dapat mengenal berbagai aspek kehidupan, mulai dari nilai dan norma-norma 

yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut ajaran Agama Islam, pendidikan itu diarahkan 

untuk membimbing manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkepribadian mus 

lim yang sholeh dan taqwa. Manusia yang bertaqwa sangat tinggi derajatnya di mata Allah. 

Muttaqin adalah sebutan untuk mereka yang bertaqwa, mereka akan menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan Allah, melalui amal shaleh, perbuatan terpuji yang 

berwujud ibadah ritual personal (habluminnallah), maupun ibadah sosial (hablumminannas), 

yaitu dengan menjalin persaudaraan, memelihara, mengelola, dan menggunakan serta 

mensyukuri nikmat Allah bagi kesejahteraan 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal, non formal dan informal di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, 

agar di kemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat.
2
 

Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani 

menurut ajaran islam dengan hikmah mengarahkan,mengajarkan, melatih, mengasuh, dan 

mengawasi berlakunya ajaran islam.
3
 

Kesenian terbang  banyak mengandung nilai-nilai pendidikan dan sebagai media 

pendidikan yang dimana mampu merubah atau mempunyai dampak positif pada masyarakat 

                                                
1 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).87.  

2 Radja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan  (Jakarta: Raja Grafindo Persada),12. 
3 Widya Studio, Ilmu Pendidikan Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 1997),12. 



 

 

sekitarnya dan yang lainnya, namun pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang 

belum mengenal dan mengetahui nilai-nilai pendidikan pada kesenian trebang yang ada di 

Desa Gajah tersebut, agar semua masyarakat tahu tentang nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam kesenian trebang maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul  

”Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kesenian Terbang dan Relevansinya Dengan Media 

Pendidikan Islam”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah, peneliti perlu memfokuskan penelitian karena terbatasnya 

waktu maka penelitian ini fokus pada Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kesenian Terbang dan 

Relevansinya Dengan Media Pendidikan Islam. Penyampaian nilai ajaran Islam yang 

dilakukan oleh kesenian terbang merupakan proses dakwah yang bagus, karena mampu 

menggabungkan proses pendidikan, melalui jalur kesenian (hiburan). 

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kesenian Terbang ? 

2. Bagaimana relevansi kesenian terbang dengan media pendidikan Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kesenian terbang yang 

ada di Desa Gajah di Kecamatan sambit kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui relevansi kesenian terbang dengan media pendidikan Islam. 



 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana 

pengembangan keilmuan tentang nilai pendidikan Islam pada kesenian terbang. 

 

2. Secara Praktis 

a. Anggota organisasi, menumbuhkan semangat dalam melestarikan kebudayaan dan 

kesenian terbang 

b. Masyarakat, sebagai wujud eksistensi kesenian terbang dalam menanamkan nilai-

nilai pendidikan Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, 

penelitian kualitati ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan.
4
 penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuatfikasi lainya. Pnelitian kualitatif 

dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat sejarah tingkah laku 

                                                
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda karya 2009),94. 



 

 

fungsionalisasi organisasi gerakan sosial atau hubungan kekerabatan dan data yang 

dihasilkan adalah data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati.
5
 

 

 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan adalah kegiatan 

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.
6
  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.  

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran peneliti dilapangan peneliti terjun 

langsung dilapangan untuk memperoleh data yang sesui dengan  penelitian yang akan 

dibahas. Dalam kehadiran peneliti dilapangan, pertama menemui pengasuh Kepala Desa 

Gajah Sambit Ponorogo, kemudian perangkat Desa, ketua seni terbang dan aggotanya 

serta beberapa tokoh masyarakat. Maka dari situlah kemudian dilanjutkan dengan 

obsevasi dan wawancara. 

 

                                                
5 Bashori & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta : 2008),1. 
6 Pupuh Fathurohman, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011),31. 



 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Desa Gajah Kec. Sambit Kab. Ponorogo, alasan 

peneliti memilih lokasi ini karena adanya kesenian yang unik di desa Gajah yaitu 

Kesenian Terbang. Kegiatan tersebut sangat menarik untuk di teliti, dengan memilih 

lokasi ini, di harapkan akan di ditemukan nilai pendidikan dan hubunganya dengan 

media pendidikan Islam pada kesenian terbang di Desa Gajah tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah suatu kata-kata tindakan dan 

tulisan serta paparan, dan sumber data yang utama adalah: 

a. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan wawancara  

kepada Kepala Desa, ketua kesenian terbang, para anggota-anggotanya serta tokoh 

masyarakat-masyarakat. Dan observasi yang dilakukan di Desa Gajah Kecamatan 

Sambit. 

b.  Data Skunder 

Data skunder ini meliputi kegiatan mendokumentasikan pelaksanaan/pementasan 

kesenian terbang di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan 

berbagai peralatan yang ada pada kesenian tersebut yang berkaitan dengan 

penelitian. 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam ( in depth 

interview) observasi berperan serta (participant observation) dan dokumentasi (document 

review). 



 

 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung untuk bertukar informasi dan ide.
7
 Wawancara yang digunakkan dalam 

penelitian kualitatif ini adalahwawancara mendalam artinya peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan yang mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berperan penti ng 

dalam kesenian trebang yang ada di Desa Gajah diantaranya yaitu: 

a.  Kepada Ketua kesenian terbang Desa Gajah Kecamatan Sambit Ponorogo untuk 

mengetahui informasi tentang bagaimanakah nilai-nilai pendidikan  yang ada 

dalam kesenian terbang. 

b. Kepada Anggota kesenian terbang  hal ini mengenai bagaimana antusiasme para 

anngota dalam mengikuti seni trebang di Desa  gajah dan untuk mengetahui 

bagaimanakah cara penanaman nilai-nilai pendidikan  yang ada dalam kesenian 

Trebang 

c. Kepada tokoh-tokoh masyarakat desa Gajah untuk mengetahui bagaimana proses  

dan relevansinya kesenian terbang dengan media pendidikan Islam. 

b. Observasi  

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang di inginkan dengan 

jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini melaksanakan 

                                                
7 Amrul Hadi & Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia 1998), 97. 



 

 

penelitian dengan panca indera secara aktif terutama penglihatan dan pendengaran. 

Peneliti langsung mendatangi sasaran-sasaran untuk di analisis.
8
 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

buku, transkip, surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data yang bersunber pada dokumen atau catatan peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi.
9
 Teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan -catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
10

 

Dokumen yang di butuhkan diperoleh dari kantor desa untuk memperoleh data 

tentang profil dan penduduk. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari dari 

warga masyarakat  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga 

dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif yaitu:
11

  

a. Reduksi Data 

                                                
8 M. Umar Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan ( Bandumg: Pustaka Setia, 1998),123. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta : Renika Cipta ),234. 
10 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),. 158. 
11 Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif :Analisis Data, 129. 



 

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan Penulis melakukan 

pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
12

 Dengan demikian data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang direduksi adalah data-data 

sejarah Desa Gajah sambit Ponorogo, latar belakang kesenian terbang, dan nilai-

pendidikan yang terkandung didalamnya dan juga relevansinya dengan media pendidikan 

Islam. 

b. Display Data 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.
13

 Data 

yang didisplay adalah tentang struktur organisasi, sarana prasarana, hasil 

wawancara tentang nilai pendidikan yang terkandung dalam Kesenian Terbang 

dan juga relevansinya dengan media pensisikan Islam. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sehingga 

dapat menggambarkan pola yang terjadi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

                                                
12 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
13 Ibid., 341. 



 

 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam 

penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun yaitu 

ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri- 

ciri dan unsur- unsur dalam situasi  yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
14

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ada tiga tahapan dan di tambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu penulisan hasil penelitian. Tahap-penelitian tersebut 

adalah: 

a. Tahap Pra Lapangan yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai 

keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. seiring perkembangan zaman 

                                                
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009),329. 



 

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Teknik Analisis Dalam tahap ini, Penulis melakukan analisis terhadap data-

data  yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan penelitian Pada tahap ini, Penulis menuangkan 

hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya 

oleh pembaca. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar 

menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I:   Pendahuluan. Yang  merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam bab 

ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan juga sistematika 

penelitian. 

Bab II:  Landasan Teori, sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan tulisan ini. Artinya 

penyusunan skripsi ini mengacu pada berbagai teori yang telah dibakukan dan 

dibukukan oleh ilmuwan terdahulu. Dengan demikian diharapkan alur berfikir 

dalam penyusunan tulisan ini tidak keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini 



 

 

dijelaskan tentang pengertian nilai pendidikan , pengertian media pendidikan 

islam dan telaah hasil penelitian terdahulu. 

Bab III:  Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang 

meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, 

ketua, anggota, dan masyarakatnya dan pelaksanaan kegiatan kesenian . 

Bab IV:  Bab ini akan disajikan data tentang analisis nilai pendidikan kesenian trebang di 

desa gajah  kecamatan sambit ponorogo, dan Relevansi media pendidikan Islam 

dalam kesenian trebang. 

Bab V:  Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 

1 sampai bab 5. Bab ini di maksud untuk memudahkan pembaca memahami 

intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Nilai Pendidikan 

a. Nilai  

Nilai merupakan acuan tolak ukur dari sikap seseorang. Nilai juga diartikan 

sebagai sesuatu yang beharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Nilai adalah 

separangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun 

perilaku.15 Sedangkan pendidikan adalah latihan mental,moral, dan fisik yang bisa 

menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk menumbuhkan personalitas 

(kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab.16  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat sifat atau hal-hal 

penting yang berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia 

sesuai dengan hakikatnya.17  

Nilai adalah sifat dari suatu atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan 

objek itu sendiri. Sesuatu dikatakan mengandung nilai jika memiliki sifat atau kualitas 

yang melekat padanya. Dengan demikian, nilai adalah suatu kenyataan yang 

                                                
15 Abu Ahmadi & Noor Salami,  Dasar-Dasar Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 202.  
16 M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),7. 

 17 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga cetakan ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 783. 



 

 

‘tersembunyi’ di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai ada karana adanya 

kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.18 

b. Pendidikan 

Pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal ari kata  didik dengan memberi 

awalan pe  dan dan akhiran kan yang mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan 

sebagainya) istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa yunani yaitu 

paedagogie yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan  education yang berarti pengembangan 

atau bimbingan.19 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,pendidikan berasal dari kata didik 

yang artinya memelihara dan member latihan (ajaran tuntunan, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Dan pendidikan sendiri adalah proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok  orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.20 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.21 

  Peendidikan Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan 

kepada tuhan yang maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam,. Pendidikan Islam juga 

                                                
 18 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009), 33. 
19 Muhamad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1. 

 20 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia……….., 263. 
 21 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ……., 4. 



 

 

diartikan suatu system kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang di 

butuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrowi.22 

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan 

saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk 

beriman dan beramal serta berakhlak baik sesui ajaran Islam dengan berbagai metode 

dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak 

ditunjukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, 

baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di segi lainnya pendidikan Islam 

tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan 

antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus sebagai 

pendidikan iman dan amal. Dan karena ajaran Islam berisi tentang sikap dan tingkah 

laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka 

pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula 

orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul, selanjutnya para ulama dan 

cerdik pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka.23  

c. Ruang lingkup Pendidkan Islam 

Pendidikan Islam sebagai ilmu memeilki ruang lingkup yang sangat luas, karena 

didalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung 

maupun tidak langsung. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

1. Perbuatan mendidik itu sendiri 

                                                
22 Aminudin dkk, Membangun Karakterdan Kepribadian Melalui PAI  (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),1. 
23 Drajat Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: PT Bumi Aksara 2008), 28. 



 

 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, 

tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu 

menghadapi/mengasuh anak didik. Atau dengan istilah yang lain sikap atau 

tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik 

kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. 

2. Anak didik 

Yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam pendidikan, hal ini 

disebabkan perbuatan  atau tindakan mendidik diadakan hanyalah untuk membawa 

anak didik kearah tujuan pendidkan Islam yang kita cita-citakan.  

3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam 

Yaitu landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam 

yang dilakukan, maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam harus berlandaskan atau 

bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber pendidikan Islam 

yaitu arah kemana anak didik ini dibawa. Secara ringkas tujuan pendidikan Islam 

yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia muslim yang takwa kepada 

Allah. 

4. Pendidkan  

Yaitu subyek yang melaksanakan pendidikan Islam, pendidk ini mempunyai 

peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan.baik atau tidaknya pendidik 

berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. 

5. Materi pendidikan Islam 



 

 

Yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agam Islam 

yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk 

disampaikan kepada anak didik. 

6. Metode pendidikan Islam  

Ialah cara paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk menyampaikan bahan 

atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. Metode di sini mengemukakan   

bagaimana mengolah, menyusun dan  menyajikan materi agar matreri tersebut 

dengan mudah diterima dan dimiliki oleh anak didik. 

7. Evaluasi pendidikan  

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi/penilaian terhadap 

hasil belajar anak didik. Tujuan pendidikan Islam umumnya tidak dapat dicapai 

sekaligus, melainkan melalui proses atau pentahapan tertentu. 

8. Alat-alat pendidikan Islam 

Alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar 

tujuan pendidikan tersebut lebih berhasil. 

9. Lingkungan sekitar 

Maksudnya ialah keadaan-keadan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan 

serta hasil pendidikan Islam. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam itu 

sangat luas sebab meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan 

pendidkan Islam.24 

d. Dasar dan Tujuan  Pendidikan Islam  

                                                
24 Uhbiyati Nur & Ahmadi Abu,  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Setia 1995), 15-17. 



 

 

Sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, 

maka pendidikan Islam memerlukan  asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. 

Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah 

diprogramkan. Dalam kontek ini dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam 

merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan peserta 

didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu,  dasar yang terpenting dari 

pendidikan Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasullah (hadiits)  

Menetapakan al-Quran dan hadits sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya 

dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun justru 

karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar 

manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah ataupun pengalaman manusia. 

Dalam pendidikan Islam, sunah Rasul memiliki dua fungsi, yaitu:  1. 

Menjelaskan sistem pendidikan yang terdapat dalam al-Quran dan menjelaskan hal-hal 

yang tidak terdapat di dalamnya. 2. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan 

Rasullullah bersama sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan 

keimanan yang pernah dilakukan. 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau keinginan 

selesai. Maka pendidikan karena merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses 

melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuanya bertahap dan bertingkat. Tujuan 

pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan 

suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupanya. Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam, akan terlihat 

dengan jelas suatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan 



 

 

Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi 

insan kamil dengan pola takwa insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah 

Swt. Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan 

manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar 

mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah 

dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat 

dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti.  

Tujuan ini kelihatanya terlalu ideal, sehingga sukar dicapai. Tetapi dengan kerja keras 

yang dilakukan secara berencana dengan kerangka-kerangka kerja yang konsepsional 

mendasar, pencapaian tujuan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ada beberapa tujuan 

pendidikan. 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, 

kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, 

kecerdasan, situasi dan kondisi,  dengan kerangka yang sama. Bentuk insan yang 

kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang 

sudah dididik walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan 

tingkat-tingkat  tersebut. 

Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikan adalah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikan dengan 



 

 

pendidikan, meskipun kalau istilah ini sebenarnya tidak sama. Pengajaran ialah 

poros membuat terpelajar (tahu, mengerti, menguasai, ahli, belum tentu 

menghayati dan meyakini), sedang pendidikan ialah membuat orang menjadi 

terdidik (mempribadi, menjadi adat kebiasaan). Maka pengajaran agama 

seharusnya mencapai tujuan pendidikan agama. 

Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan 

pendidikan nasional negara tempat pendidikan itu dilaksanakan dan harus 

dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melelui proses 

pengajaran, pengamalan, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan 

kebenaranya.  

b. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. Pada tujuan sementara  bentuk insan kamil dengan pola takwa 

sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa 

ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam 

seolah-olah merupakan sustu lingkaran yang pada tingkat paling rendah mungkin 

merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan pendidikanya, 

lingkaran tersebut semakin besar.  Tetapi sejak dari tujuan tingkat permulaan, 

bentuk  lingkaranya sudah harus kelihatan. Bentuk inilah yang menggambarkan 

insan kamil itu. Di sinilah perbedaan yang mendasar bentuk tujuan pendidikan 

Islam dibandingkan dengan pendidikan lainya. 



 

 

Sejak taman Kanak-kanak  dan Sekolah Dasar, gambaran insan kamil 

dengan pola takwa itu hendaknya sudah kelihatan, maka bentuk insan kamil 

tersebut harus kelihatan dalam semua tingkat pendidikan Islam. Karena itu semua 

lembaga pendidikan Islam harus merumuskan tujuan pendidikan Islam sesuai 

dengan tingkatan jenis pendidikannya.  

c. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup,  tujuan umum yang 

berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, 

bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan 

dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam berlaku 

selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan 

mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Orang yang sudah takwa 

dalam bentuk takwa masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka 

pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya memelihara agar tidak 

luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam 

pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman 

Allah: 

  
    
    

       

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali 

dalam keadaan muslim (menurut ajaran Islam) ( Q.S ali Imran 102) 

 

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan 



 

 

pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai 

tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan 

tujuan akhir dari Proses pendidikan.25  

Menurut al-Syaibani mengungkapkan bahwa tujuan tertinggi pendidikan 

Islam adalah mempersiapkan kehidupan dunia akhirat. Sementara tujuan akhir 

yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, bsik ruh, fisik, 

kemauan dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh 

dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fi al-ardh  

pendekatan tujuan ini memiliki makna bahwa upaya pendidikan Islam adalah 

pembianaan pribadi muslim sejati yang mengabdi dan merealisasikan kehendak 

Tuhan sesuai dengan syariaat Islam serta mengisi tugas kehidupanya di dunia dan 

menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama pendidikanya. 

Menurut Muhamad al- jamaly, tujuan pendidkan Islam menurut al-Quran 

meliputi:  

1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara makluk Allah lainya 

dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. 

2. Menjelaskan hubunganya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

3. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui 

hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. 

4. Menjelaaskan hubunganya dengan khaliq sebagai pencipta alam semesta. 

Secara praktis, Muhamad Athiyah al-Abrasyi menyimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam terdiri atas lima sasaran yaitu 

                                                
25 Ibid . 29-32. 



 

 

1. Membentuk akhlak mulia. 

2. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. 

3. Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatanya. 

4. Menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik. 

5.  Mempersiapkan tenaga yang profesional dan terampil. 

Kongres se-Dunia ke II tentang pendidkan Islam tahun 1980 di Islambad 

menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang 

dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang 

rasional perasaan dan indera. Karena itu hendaknya pendidikan mencakup 

pengembangan seluruh aspek peserta didik: aspek spiritual, intelektual, imajinasi, 

fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif dan mendorong 

semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan.  Tujuan 

terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang yang 

sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komonitas, maupun seluruh umat 

manusia. 

Berdasarkan rumusan diatas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam 

merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik secara maksimal 

dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim paripurna ( 

insan al-kamil) melalui sosok pribadi yang demikian, peserta didik diharapkan 



 

 

akan mampu memadukan fungsi iman, ilmu, dan amal secara integral bagi 

terbinanya kehidupan yang harmonis baik dunia maupun akhirat.26  

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang aspek-aspeknya merealisasikan atau 

mencerminkan ajaran Islam. 

Dengan diefinisi di atas pada dasarnya pendidikan Islam sejalan dengan 

tujuan misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

mencapai akhlak al-karimah. selain itu, ada dua pokok sasaran yang akan dicapai 

oleh pendidikan Islam, kebahagian dunia dan kesejahteraan akhirat, memuat dua 

sisi penting.  

Jadi yang di maksud media pendidikan Islam ialah semua aktifitas yang ada 

hubunganya dengan materi pendidikan agama, baik  yang berupa alat yang dapat 

diragakan maupun teknik/metode yang ssecara efektif dapat digunakan oleh guru 

agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam.27 

e. Macam- Macam Nilai Pendidikan 

1) Nilai keteladanan 

Keteladanan merupakan sarana pendidikan yang paling penting hal ini terjadi 

karena secara nalurilah dalam diri anak ada potensi untuk hal-hal yang ada 

disekitarnya.28 Dalam hal ini Rasulullah Saw telah mencontohkan dirinya sebagai 

pendidik yang mulia melaui ketauladan yang diberikannya bagi umat Islam.29 

                                                
26  Al-Rasyidin &Nizar Samsul, Filsafat Pendidikan Islam ( Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 34-36. 
27  Ibid… 115-117. 
28  Adnan Hasan Shalih, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak laki-laki ( Jakarta: Gema Insani 2005),54. 
29  Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia 2011),213. 



 

 

2) Nilai Jujur 

Jujur adalah prilaku adalah prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan 

pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 

3) Nilai Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibanya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri 

sendiri, lingkungan masyarakat, (alam,sosial dan budaya) Negara dan Tuhan.30 

4) Nilai Syukur 

Kata syukur makna awalnya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan 

serta penuhnya sesuatu. Dalam al-Qur’an kata syukur bisa ditandingkan dengan 

kata kufur,  siapa yang bersyukur akan di tambah nikmatnya dan siapa yang 

inggkar maka azab Alllah sangat pedih.31 

Dalam kamus besar bahasa indonesiaa pendidikan adalah proses pengubahan 

perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Agama mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia, manusia dengan alam 

dan hubungan manusia dengan dirinya yang dapat mnjamin keselarasan, 

keseimbangan, dan keserasiam dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan 

kebahagian rohaniyah. Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang 

amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek dan nilai keagamaan. 

                                                
30  Taufik Rahman, Nilai karakter (Jakarta PT Rajagrafindo 2014), 11. 
31 Fauzi Rahman, islamic relationship ( Jakarta: Erlangga 2012), 23. 



 

 

 

2.  Pengertian Media pendidikan Islam 

a. Media  

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah  berarti tengah, 

perantara atau pengantar dalam bahasa arab adalah perantara wasailu atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan.32 Media merupakan sesuatu yang 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien 

(siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. 

Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan keberhasilan belajar dengan 

baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.33 

Pada hakekatnya proses belajar mngajar adalah proses komunikasi. Kegiatan 

belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri dimana guru 

atau dosen dan siswa/mahasiswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan 

pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-

penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain 

disebabkan oleh adanya kecenderungan, ketidaksiapan siswa/mahasiswa, kurangnya 

minat dan kegairahan, dan sebagainya. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan 

demikian ialah penggunaan media secara teritegrasi dalam proses belajar mengajar, 

karena fungsi media dalam kegiatan tersebut disamping sebagai penyaji stimulus 

informasi, sikap dan lain-lain, juga untuk meningkatkan keserasian dalam 

penerimaan informasi. Dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur 

langkah-langkah kemajuan serta memberikan umpan balik. 

                                                
32 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),3. 
33 Basyiruddin & Asnaawir. Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers 2002),11.  



 

 

Penggunaan media dalam belajar mengajar mempunyai nilai-nilai praktis 

sebagai berikut: 

1. Media dapat mengatasi berbagi  keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

siswa atau mahasiswa. Pengalaman msaing-masing individu yang beragam 

karena kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam 

pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini media dapat mengatsi perbedaan-

perbedaan tersebut. 

2. Media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sukar untuk dialami secara 

langsung oleh siswa/mahasiswa di dalam kelas, seperti: obyek yang terlalu besar 

atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang diamati tetrlalu cepat atau terlalu lambat. 

Maka dengan melalui media akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran tersebut. 

3. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak komunikasi denganya. 

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang dilakukan 

siswa dapatvsecara bersma-sama diarahkan kepada hal-hal yang dianggap 

penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar,kongkrit, dan realistis. 

Penggunaan media, seperti: gambar, film, model, grafik, dan lainya dapat 

memberikan konsep dasar yang benar. 

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

menggunakan media, horizon pengalaman anak semakin luas, persepsi semakin 

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

keinginan dan minat untuk belajar selalu timbul. 



 

 

7. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. 

Pemutaran film dan mendengarkan program audio dapat menimbulkan 

rangsangan tertentu ke arah keinginan untuk belajar. 

8. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang kongrit 

sampai kepada yang abstrak. Sebuah film tentang suatu benda atau kejadian yang 

tidak dapat dilihat secara langsung oleh siswa akan dapat memberikan gambaran 

yang kongkrit tentang wujud, ukuran, dan lokasi. Di samping itu dapat pula 

mengarahkan kepada generalisasi tentang arti kepercayaan suatu kebudayaan dan 

sebagainya. 

b. Kriteria Pemilihan Media 

Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses 

belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing 

media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu memilihnya 

dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat guna. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain: 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi siswa/mahasiswa, 

ketersedian perangkat keras dan perangkat lunak, mutu teknis dan biaya., oleh sebab 

itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain: 

1) Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini merupakan komponen yang 

utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Dalam penetapan media 

harus jelas dan operasional, spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk 

prilaku. 



 

 

2) Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih 

media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan 

berdampak pada hasil pembelajaran siswa. 

3) Kondisi audien (siswa) dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius 

bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Faktor umur, 

intelegensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik 

perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajaran. 

4) Ketersedian media di sekolah atau memungkinkan bagi guru  mendisain sendiri 

media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan 

seorang guru.  Seringkali suatu media dianngap tepat digunakan di kelas akan 

tetapi di sekolah tersebut tidak tersedia media atau peralatan yang diperlukan, 

sedangkan untuk mendisain atau merancang suatu media yang dikehendaki 

tersebut tidak mungkin dilakukan oleh guru. 

5) Media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan 

kepada audien secara tepat dan berhasil guna, dengan kata lain tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai secara optimal. 

6) Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang  dengan 

hasil yang akan dicapai. Pemanfaatan media yang sederhana mungkin lebih 

menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih (teknologi tinggi) 

bilamana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan.34 

c. Fungsi Media Pendidikan 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Sedangkan metode adalah 
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prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna 

mncapai tujuan pembelajaran.  Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan 

hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelanjaran. Secara rinci, fungsi 

media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Menyaksikan benda yang ada  atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, siswa 

dapat memperoleh gambaran yang nyata benda/peristiwa sejarah. 

2. Mengamati benda/peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, 

berbahaya, atau terlarang. Misalnya vidio tentang kehidupan harimau di hutan, 

keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. 

3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukuranya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu 

besar maupun terlalu kecil. 

4. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati, dengan slide, film, atau vidio siswa dapat mengamati pelangi, gunung 

meletus,pertempuran, dan sebagainya. 

5. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak/sukar diawetkan. 

Dengan menggunakan model/benda tiruan siswa dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang organ-organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru alat 

pencernaan, dan sebagainya. 



 

 

6. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu obyek 

secara serentak. Dengan siaran radio atau televise ratusan mahasiswa bahkan 

ribuan mahasiswa dalam waktu yang sama. 

7. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat,  dan temponya masin-masing. 

Dengan modul atau pengajaran berprogram, siswa dapat belajar sesuai 

kemampuan, kesempatan, dan kecepatan masing-masing.35 

 

 

d. Macam-macam Media Pendidikan 

1. Media Grafis 

Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang lain 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. 

Saluran yang dipakai menyangkut indra penglihatan.  

2. Media Audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan kedalam lambang-

lambang auditif, ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokan dalam 

media audio, antara lain: radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan 

laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam memiliki kesamaan dengan media grafis dalam arti 

menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Kecuali itu bahan-bahan grafis banyak 

sekali dipakai dalam media proyeksi diam. Perbedaan yang jelas diantara mereka 
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adalah bila media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media 

yang bersangkutan pada media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan 

dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu, ada kalanya 

media jenis ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang visual saja.
36

  

Di dalam pendidikan Islam media itu jelas diperlukan. Dengan demikian, 

apabila pendidikan Islam memanfaatkan dan mengembangkan alat/media 

pengajaran tersebut di dalam pelaksanaan pendidikannya, maka peserta didik akan 

memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan, dan juga akan 

memiliki moral atau akhlak yang tinggi. Sehingga besar kemungkinan dengan 

memperhatikan alat/ media pengajaran itu tujuan pendidikan Islam akan tercapai 

secara efektif 

 

B. Telaah Pustaka 

Dalam beberapa penelusuran kepustakaan yang penulis temukan, ada beberapa skripsi 

yang relavan dengan tema yang diangkat oleh penulis diantaranya adalah: 

Pertama  Robith saifunnawa  menulis tentang Tradisi shalawat gembrungan di dukuh 

Butan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Madiun dan Relevansinya dengan Etika 

Pendidikan Islam  menjelaskan, pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi shalawat 

gembrungan adalah nilai-nilai pendidikan Islam seperti keaggungan Rasulullah perjalanan 

isra’ mi’raj Rasulullah Saw, ukhuah Islamiyah, dan masih banyak lagi.37 
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 37  Robith Saifunnawa, Tradisi Shalawat Gembrungan di Dukuh Butan Desa Kradengan Kecamatan Madiun 

dan Relevansinya dengan Etika Pendidikan Islam  (Mahasiswa PAI Stain Ponorogo, 2014). 



 

 

Kedua, Hafid Alfi Hidayah men ulis tentang Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung 

Dalam Tradisi Bubak Mantu menjelaskan, Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

tradisi bubak mantu, nilai religius mengajarkan msyarakat bersedekah, nilai moral 

menggambarkan bukti anak kepada orang tua, nilai sosial mengajarkan individu untuk 

bermasyarakat dan budaya masyarakat menghormati tradisi yang sudah ada.38 

Ketiga, Andhika Abrian Saputra menulis tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Kesenian Hadrah di MAN Wonokromo,Pleret, Bantul menjelaskan, Nilai-nilai pendidikan 

Islam kesenian hdrah dilihat dari segi pertunjukan atau pentas adalah nilai sosial,  sedangkan 

nilai pendidikan Islam dalam kesenian hadrah jika dilihat dari syair dapat tiga nilai sekaligus 

yaitu, nilai aqidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah.39 
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39 Andhika Abrian Saputra, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kesenian Hadrah di MAN 
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