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ABSTRAK 

Khoirina, Alvy. 2015. Penggunaan Media Musik Untuk Meningkatkan Hafalan 

dan Hasil Belajar Fiqih Pokok Bahasan Shalat Fardlu (Penelitian 

Tindakan Kelas di Kelas II MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi 

Tahun Pelajaran 2013/2014). Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: (1) Mukhlison Effendi, M, 

Ag, (II) Muhammad Syaikhudin, M. Pd. 

Kata kunci: Media Musik, Kemampuan Menghafal siswa, keaktifan, kerjasama 

dan hasil belajar dan Fiqih. 

  Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang diharapkan. Dalam melaksanakan pendidikan, baik 

itu pendidikan umum maupun pendidikan agama perlu diperhatikan adanya 

faktor-faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut. 

Beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik antara lain: 

kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan,kesehatan, latar 

belakang keluarga, dan kegiatannya disekolah. Merujuk pada pernyataan diatas, 

maka peneliti memilih media musik sebagai media pembelajaran supaya pelajaran 

di kelas tidak monoton dan membosankan. 

  Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas. Dengan rumusan masalah : (1) Apakah media 

music dapat meningkatkan hafalan fiqih pokok bahasan shalat fardlu.? (2) Apakah 

media music dapat meningkatkan keaktifan fiqih pokok bahasan shalat fardlu? (3) 

Apakah media musik dapat meningkatkan kerjasama fiqih pokok bahasan shalat 

fardlu? (4) Apakah media musik dapat meningkatkan hasil belajar fiqih pokok 

bahasan shalat fardlu?   

  Dari pertanyaan diatas dapat dijelaskan bahwa metode penelitian yang 

digunakan menggunakan (PTK) penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 4 

tahap yaitu : perencanaan (planning), observasi (observing),tindakan (acting), 

refleksi (reflecting). 

  Hasil Penelitian Tindakan kelas ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:penggunaan media musik untuk meningkatkan hafalan dan hasil belajar 

Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi dapat 

diambil dari siklus terakhir atau siklus 3 sebagai berikut: hasil hafalan mendapat 

prosentase (70%), dan hasil keaktifan ( 85%),  hasil kerjasama ( 95%), dan hasil 

belajar (100%). Penggunaan Media Musik Untuk Meningkatkan hafalan dan Hasil 

Belajar Fiqih Pokok Bahasan Shalat Fardlu (Penelitian Tindakan kelas di kelas II 

MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ibarat makanan, satu jenis makanan yang dimasak oleh koki yang 

berbeda akan berakibat pada perbedaan rasa pada masakan tersebut. Hal ini 

dapat dibuktikan bahwa nasi goreng yang dihidangkan oleh restoran lain. Oleh 

sebab itu maka akan ada satu atau dua restoran lain yang menghidangkan 

menu yang tidak menarik banyak pengunjung, kenapa ini bisa terjadi ? 

ternyata jawabanya yang terletak pada bagaimana cara koki mengolah dan 

meramu bahan mentah menjadi masakan siap saji.
1
 

Melihat dari ilustrasi tersebut, bila dinisbahkan pada dunia pendidikan, 

khususnya pembelajaran. Maka satu materi pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru yang berbedaan dirasakan oleh warga belajar dengan rasa yang berbeda 

pula. Artinya guru yang menarik dalam prosespembelajaran dan mudah 

dimengerti serta disenangi siswanya adalah  guru yang pandai menggunakan 

cara atau metode serta media yang menarik dalam menyampaikan materi yang 

diajarkan. 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.
2
 Pendidikan adalah suatu usaha sadar 

dan teratur secara sistematis yang dilakukan  oleh orang–orang yang 

                                                           
1
  Zaini, Hisyam, dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta : CTSD, Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Kalijaga. XV. 2007. 
2
  Maimb a, Ahmad D, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung : Alma – Arif, 15. 
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bertanggung jawab. Untuk mempengaruhi anak agar mempuyai sifat sesuai 

dengan cita–cita pendidikan.
3
 Dalam melaksanakan pendidikan, baik itu 

pendidikan umum maupun pendidikan agama perlu diperhatikan adanya 

faktor–faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan 

tersebut. Beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik antara lain: 

kemampuan, kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatan sekolah. 

Berdasarkan observasi awal di MI Al–Huda Pengkol Mantingan 

Ngawi ditemukan beberapa masalah khususnya dalam pelajaran fiqih 

diantaranya : 5 dari 20 peserta didik tidak dapat menghafal materi yang 

diberikan guru fiqih, 25 % peserta didik keaktifanya kurang dalam proses 

pembelajaran dan nilainya dibawah kriteria ketuntasan minimal 70%. Selain 

itu metode yang digunakan guru masih sangat konvensional sehingga hasil 

belajar yang dicapai kurang maksimal. Maka dari itu perlu adanya satu cara 

bagaimana agar nilai hasil belajar itu meningkat, salah satunya adalah kita 

harus memperbaiki kualitas proses pembelajaran demi tercapainya tujuan 

pendidikan.
4
 

Dari permasalahan tersebut, maka guru yang kompeten harus 

melakukan suatu tindakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan 

penggunaan strategi dalam proses belajar, karena peran strategi dalam proses 

pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar peserta didik. Dengan demikian pemilihan dan pemanfaatan strategi 

pembelajaran yang tepat pada pengajaran fiqih di MI Al–huda Pengkol 

                                                           
3
  Depag RI, Pedoman Pendidikan Agama Islam Pada SMTA. jakarta : Direktoral 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.5  
4
 Hasil wawancara dengan guru fiqih, ibu Umi pada tanggal 19 – 12 – 2013 jam 09.30.  
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Mantingan Ngawi, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya bidang pengajaran fiqih,sehingga pada giliranya akan 

mampu menyumbang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. 

Dalam permasalahan ini penulis ingin mengadakan suatu penelitian 

tentang seberapa jauh pengaruh media musik sebagai media pendidikan 

terhadap peningkatan hafalan, keaktifan, kerjasama dan hasil belajar. Orang 

yang membaca Al-Qur’an dengan alunan yang indah akan mampu membuat 

orang yang membaca dan mendengarkannya ingin berlama–lama 

melakukannya atau tidak cepat bosan. Dari kesimpulan ini penulis hadirkan 

mudik ke dalam dunia pendidikan. Musik sebagai media pembelajaran dengan 

harapan peserta didik dan guru menjadi nyaman dengan situasi dan kondisi 

pelajaran tidak monoton dan mudah diterima serta mudah di pahami oleh 

peserta didk.  

Merujuk dari latar belakang diatas, kombinasi dari ilustrasi yang 

peneliti paparkan dan teori serta dengan temuan dilapangan, maka penelitian 

memutuskan memilih penerapan media musik sebagai media pendidikan 

dalam proses pembelajaran di MI Al–Huda Pengkol Mantingan Ngawi dengan 

judul “ PENGGUNAAN MEDIA MUSIK UNTUK MENINGKATKAN 

HAFALAN DAN HASIL BELAJAR FIQIHPOKOK BAHASAN SHALAT 

FARDLU (PENELITIAN TINDAKAN KELASDI KELAS II MI AL–HUDA 

PENGKOL MANTINGAN NGAWI TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 )“. 
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B. Identifikasi DanPembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan dari permasalahan yang ada, 

maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah rendah penguasaan dan proses 

peserta didik terhadap materi yang disampaikan, strategi pembelajaran yang 

monoton, dan perlu peningkatan hasil belajar. Untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan terhadap pembahasan obyek penelitian sebagai tujuan 

penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup 

penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas 

proses dan hasil belajar mata pelajaran fiqih pokok bahasan shalat fardlu di 

kelas 2 MI Al–Huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

peneliti Apakah media musik dapat meningkatkan hafalan siswa pada mata 

pelajaran fiqih pokok bahsan shalat fardlu di MI Al-huda Pengkol 

Mantingan Ngawi? 

2. Apakah media musik dapat meningkaytkan kekatifan siswa pada mata 

pelajaran fiqih pokok bahasan shaat fardlu di MI Al-huda Pengkol 

Mantingan Ngawi?  

3. Apakah media musik dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam mata 

pelajaran fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al-huda Pengkol 

Mantingan Ngawi?  
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4. Apakah media musik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al-huda Pengkol 

Mantingan Ngawi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui secara jelas media musik dapat meningkatkan hafalan 

Mata Pelajaran fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al–Huda Pengkol 

Mantingan Ngawi TahunPelajaran 2013 / 2014. 

2. Untuk mengetahui secara jelas media musik dapat meningkatkan 

keaktifan mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu  di MI Al–

Huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

3. Untuk mengetahui secara jelas media musik dapat meningkatkan 

kerjasama mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al–

Huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

4. Untuk mengetahui secara jelas media musik dapat meningkatkan hasil 

belajar Mata Pelajaran fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al–Huda 

Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Mengingat tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka 

penelitian ini berguna bagi : 

1. Bagi Sekolah 

a. Sebagai tambahan informasi tentang keadaan di MI Al–Huda Pengkol 

Mantingan Ngawi dalam penggunaan media musik sebagai media 

pembelajaran. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah. 

c. Mutu sekolah menjadi lebih baik. 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran, khususnya dalam 

mata pelajaran fiqih. 

b. Meningkatkan prestasi belajar sehingga mendapatkan hasil atau nilai 

yang lebih baik. 

c. Mengubah sikap siswa dalam kegiatan belajar menjadi menarik dan 

menyenangkan. 

3. Bagi Guru 

a. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. 

b. Meningkatkan kreatifitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Memberikan andil dalam meningkatkan pemahaman siswa khususnya 

mata pelajaran fiqih. 
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4. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan 

sebagai sumbangan dalam rangaka ikut serta berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan. 

5. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islma Negeri Stain Ponorogo, sebagai bahan 

informasi bacaan atau koleksi tambahan di perpustakaan STAIN 

Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini disajikan dalan bentuk suatu kesatuan yang 

terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi pokok – pokok pikiran tentang penelitian 

untuk membuat skripsi ini yang terdiri dari : latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab III Metode Penelitian, berisi objek penelitian, setting subjek 

penelitian, variabel yang diamati, prosedur penelitian yang meliputi : 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, jadwal pelaksanaan 

penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, berisi gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan per–siklus, proses analisis data per–siklus, pembahasan. 

Bab V  Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAAN TEORI 

 

A. Media  

1. Pengertian Media 

Menurut Arif R Sadiman dalam bukunya media pendidikan kata 

media merupakan bentuk jamak dari kata medium adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan dan media merupakan 

bentuk–bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta 

peralatanya yang dapat di manipulasi, dapat dilihat, di dengar dan dibaca.
5
 

Selanjutnya dikemukakan oleh para ahli bahwa media adalah :
6
 

1. Menurut Mc Luhan, media adalah chanel (saluran) karena pada 

hakikatnya media  telah memperluas atau memperpanjang 

kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat dalam 

batas–batas itu hampir menjadi tidak ada. 

2. Menurut Brigg, media adalah alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

yang merangsang yang sesuai untuk belajar, misalnya : media cetak, 

media elektronik (film, video). 

3. Media mempunyai arti sempit dan arti luas. 

a. Arti sempit, bahwa media itu berwujud : grafik, foto, alat mekanik 

dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses 

serta menyampaikan informasi. 

                                                           
5
  Ariefn  S. Sadiman et al., Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaat ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 ), 6 – 7. 
6
 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif ( Jakarta : PT Rineka C ipta, 1997 ), 2 – 3. 
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b. Menurut arti luas, yaitu : kegiatan yang dapat menciptakan suatu 

kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baru.  

Adapun batasan yang diberikan pada persamaan–persamaan 

diantaranya yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepenerima sehingga 

dapat di pergunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 

B. Musik  

Musik adalah bunyi–bunyian.
7
 Sedangkan yang penulis  maksud di sini 

adalah suatu alunan/irama yang indah yang menggugah hati pelaku dan 

pendengarnya, sedangkan media musik yang penulis maksudkan disini adalah 

penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk lagu atau nyanyian yang 

indah dan mudah dipahami dan dapat di dilakukan oleh semua anggota belajar 

baik guru maupun peserta didik. 

Menurut Paul R. Farnwortdalam Rusdin Rouf mengungkapkan 

mengungkapkan bahwa gambar identik dengan pendengaran ataukeduanya 

lebih banyak dimiliki anak–anak dari orang dewasa.  Lebih lanjut menjelaskan 

kegunaan musik :
8
 

                                                           

 
7
 Poerwadarminta,  WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia : Jakarta : Balai Pustaka 

,, 664. 
8
  Rauf, Rusdin S. Smart Heart. Jogjakarta : Diva Press 
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a) Musik dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan 

yang luas. 

b) Musik dapat digunakan untuk merangsang semangat belajar bekerja atau 

aktifitas lainya. 

c) Musik dapat digunakan untuk melembutkan hati. 

Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah 

mengajarkan para sahabat melantunkan ayat–ayat Allah dengan suara–suara 

yang indah, sehingga membuat pendengaranya terhanyut, Rasulullah SAW 

pun mengizinkan Aisyah RA. Mendengarkan alunan suara rebana ketika acara 

pernikahan maupun hari raya. 

Imam Al-Ghazali dan Jalaludin Rumi memiliki alat musik seruling 

yang syahdu, tiupan serulingnya mampu menggerakkan orang-orang tang 

mendengar hingga terhanyut dan larut dalam kerinduan dan kecintaan pada 

Allah SWT.
9
 

Komponis Amerika Aaron Copland. Menunjukkan 3 tingkatan 

mendengarkan musik :  

a. Tataran perasaan  :  Mendengarkan hanya untuk menikmati bunyi yang 

diciptakan. 

b. Tataran ungkapan :  Memperhatikan suasana hati dan makna suatu 

gubahan lagu, misalnya memberdakan karya yang 

tenang dengan riang gembira, mendengarkan untuk 

mencari pesan utama komponis. 

                                                           
9
 Ibid, halaman 207.   
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c. Tataran musikal :   Memperhatikan berbagai unsur struktur musik 

melodi, harmoni, irama, dan warna nada. 

 

C. Media Pendidikan. 

Media Pendidikan adalah alat atau sesuatu yang lain dapat mendukung 

dan memudahkan dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan kata lain 

media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan bersifat 

melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses 

pendidikan dan usaha pengajaran disekolah.
10

 

Pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan. Setiap guru 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan. Pengetahuan itu meliputi diantaranya : 

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar–

mengajar. 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

c. Tentang proses–proses belajar. 

d. Hubungan antara metode mengajardan media pendidikan. 

e.  Nilai atau manfaat, media pendidikan dalam pengajaran. 

f. Memilih dan menggunakan media pendidikan. 

g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan. 

                                                           
10

  Hamalik, Oemar 1986. Media Pendidikan. Bandung : Penerbit Alumni. 16  
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Dari keterangan diatas jelaslah bahwa media pendidikan merupakan 

dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian 

integral demi berhasilnya proses pendidikan dan usaha pengajaran disekolah. 

 

D. Hafalan  

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, hafalan mempunyai arti atau 

makna sesuatu yang dihafalkan, dapat mengucapkan diluar kepala (tanpa 

melihat buku atau catatan lain). Sehingga seseorang belum dikatakan hafal 

apabila ia tidak mampu mengucap kembali suatu materi yang sudah dipelajari 

dengan bantuan lain, semisal buku, catatan kecil dan lain sebagainya. 

Menghafal merupakan kemampuan memadukan cara kerja  seseorang 

cepat lupa dengan sesuatu yang dihafal apabila tidak diulang sampai menjadi 

semacam perilaku? karena dalam menghafal adalah dengan menggunakan otak 

kiri. Kerja otak kiri sangatlah pendek, hanya bisa bertahan 6 jam.
11

 

Artinya setelah 6 jam orang menghafal, kemudian tidak di ulang dan 

diualang lagi, maka yang terjadi adalah lupa, maka kegagalanlah yang akan ia 

dapat.  

 

E. Keaktifan  

1. Keaktifan siswa dalam belajar 

Cara belajar siswa yang aktif merupakan istilah yang bermakna 

sama dengan (student active learning). Secara harfiah cara belajar siswa 

                                                           
11

  http://id. Shvoong. Com/social-sciences/education/2201218-pengertian hafalan. 

http://id/
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aktif dapat diartikan sebagai sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional untuk 

memperoleh hasil belajar yang berupa panduan antara kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
12

 

Dengan diaktifkan dalam belajar, siswa akan terlatih 

menggunakan kemampuan berfikirnya, semakin lama semakin tinggi, 

semakin mampu memikirkan hal-hal yang abstrak dan kompleks, hingga 

dapat menemukan gagasan-gagasan baru. Oleh sebab itu, esensi 

pembelajaran aktif tidak terletak pada heboh dan gaduhnya kegiatan fisik 

siswa, melainkan pada penggunaan tingkat berfikir yang lebih tinggi.
13

 

Agar siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka 

diperlukan berbagai upaya dari guru untuk dapat membangkitkan 

keaktifan mereka. Sehubungan dengan pentingnya upaya guru dalam 

membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar, mengajar merupakan 

upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dalam pengajaran 

siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan belajar. Agar siswa 

berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka hendaknya guru 

merencanakan pengajaran, yang menuntut siswa banyak melakukan 

aktivitas belajar. Hal ini tidak berarti siswa dibebani banyak tugas. 

Aktivitas atau tugas-tugas yang dikerjakan siswa hendaknya menarik 

minat siswa, dibutuhkan dalam perkembangannya, serta bermanfaat bagi 

                                                           
12

 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional  ( Bandung PT Remaja Rosdakarya, 

2007), 22. 
13

 Nasar, Merancang Pembelajaran Aktif dan Konstektual Berdasarkan SISKO 2006 ( 

Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2006),32.  
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masa depannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam 

pembelajaran upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa 

sangatlah penting. Sebab keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi 

keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan 

aktifiras mentransformasikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, berfikir kritis dan memecahkan 

masalah sehari-hari. Disamping itu pengajar dapat merekayasa sistem 

pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Aktifitas belajar murid yang dimaksud disini adalah aktifitas 

jasmaniah maupun aktifitas mentak. Aktifitas belajar murid dapat 

digolongkan ke dalam beberapa hal: 

1) Aktivitas visual (visual activites) seperti membaca, menulis, 

melakukan eksperimen dan demonstrasi. 

2) Aktivitas lisan (oral activites) seperti bercerita, membaca subjek, 

membaca sajak. Tanya jawab, diskusi, menyanyi. 

3) Aktivitas mendengarkan (listening activites) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, ceramah dan pengarahan. 

4) Aktivitas gerak (motor activites) seperti senam, atletik menari dan 

melukis. 
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5) Aktivitas menulis (writing activites)l seperti mengarang, membuat 

makalah dan membuat surat.
14

 

Aspek terjadinya keaktifan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan belajata-

mengajar. 

2) Penekanan pada aspek afektif dalam pengajaran. 

3) Partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

utama yang berbetuk interaksi antar siswa. 

4) Penerimaan guru terhadap perbuatan dan sumbangan siswa yang 

kurang relevan atau slaah. 

5) Keeratan hubungan kelas sebagai kelompok. 

6) Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil 

keputusan yang penting dalam kegiatan di sekolah. 

7) Jumlah waktu yang digunakan untuk menangani masalah pribadi 

siswa, baik yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran.15 

a. Ciri-ciri Siswa Aktif 

Murid tidak lagi hanya sekedar menyerap dan menghafal 

pengetahuan yang dituangkan oleh guru (transfer of knowledge). 

Potensi otak manusia tidak hanya dapat difungsikan untuk 

menghafal dan mengingat, tetapi juga untuk mengubah informasi 

                                                           
14

Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 22.  
15

Ibid, 23.   
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yang diperoleh dan membangun pengertian-pengertian baru. Inilah 

yang lazim disebut dengan istilah ketrampilan mengolah informasi.
16

 

Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong 

semua siswa aktif melakukan kegiatan belajar secara nyata. 

Ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar 

mengajar, yaitu: 

1) Sitiasi kels menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

secara bebas, tetapi terkendali. 

2) Guru tidak mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak 

memberikan rangsangan berfikir kepada siswa untuk 

memecahkan masalah. 

3) Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi 

siswa. 

4) Kegiatan belajar siswa bervariasi. 

5) Hubungan guru rengan siswa sifatnya harus mencerminkan 

hubungan manusiawi bagaikan hubungan apak-anak, bukan 

hubungan pimpinan dan bawahan. 

6) Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terkait dengan susunan yang 

mati, tetapi sewaktu-waktu diunah sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

7) Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya. 

8) Guru senantiasa menghargai pendapat siswa.
17
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 Nasar, Merancang Pembelajaran Aktif dan Konstektual Berdasakan SISKO 2006, 31-32.  
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b. Pentingnya keaktifan siswa 

 Dalam setiapa proses belajar, siswa perlu menampakkan 

keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari 

kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang 

susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, menulis, 

mendengar, berlatih ketrampilan-ketrampilan, dan sebagainya. 

Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah 

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi, membanding konsep dengan koseplain, menyimpulkan 

hasil percobaan dan sebagainya.
18

 

Keaktifan siswa mutlak diperlukan sebagai landasan dalam 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. Optimalnya kadar 

keaktifan belajar siswa dapat dikondisikan dari sudut siswa, guru, 

program belajar, situasi belajar dan dari sudut sarana belajar.
19

 Hal 

ini berarti guru merupakan salah satu faktor yang ikut andil dalam 

meningkatkan keaktifan siswa. Beberapa hal yang perlu dilakukan 

diantaranya adalah: 

1) Menggunakan media variatif. 

2) Memberikan tugas secara individu dan kelompok. 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

eksperimen. 

                                                                                                                                                               
17

 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Pembelajaran ( Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 1989), 25-26.  
18

 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 

45.  
19

  Nana Sudjana, Cara Be  
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4) Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-

hal yang kurang jelas. 

5) Mengadakan tanya jawab dan diskusi.
20

 

 

F. Kerjasama  

  Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain 

secara kooperatif dan menjadi bagian dalam kelompok. Bukan bekerja secara 

berpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan peran 

sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kerjasama dalam 

kelompok di sini dalam arti luas yaitu sekelompok individu yang 

menyelesaikan tugas atau proses.
21

 

 Manfaat kerja sama yaitu: 

a. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan 

peningkatan produktivitas. 

b. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat lebih produktif, 

efektif dan efisien. 

c. Kerjasama mendorong sinergi sehingga biaya operasional akan menjadi 

semakin lebih rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing lebih 

meningkat. 

d. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak 

terkait serta meningkatkan rasa kesetia kawanan. 

                                                           
20

 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran, 62-63. 
21

 http://indosdm.com/kamus-kompetensi-kerjasama-team-work. Diakses pada tanggal 24 

juni 2014. Pukul 06.30 WIB.  
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e. Kerjasama meningkatkan praktik yang sehat serta meningkatkan semangat 

kelompok. 

f. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi 

di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan 

melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.
22

 

 

G.  Hasil belajar  

  Sebagai landasan mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, 

dikemukakan beberapa definisi :
23

 

a. Hilgard dan Bower, mengemukakan. “ Belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamanya yang berulang-ulang dalam situasi itu, 

dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan–keadaan 

sesaat seseorang misalnya : kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya. 

b. Gagne, menyatakan bahwa : “ belajar terjadi apabila situasi stimulus 

bersama dengan isi ingatan mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga perbuatanya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu 

ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi “. 

                                                           
22

 Shvoog. Com/business-management/entrepeneurship/1943515-manfaat-kerja-sama/. 

Diakses tanggal 24 juni 2014, Pukul 07.00 WIB.  
23

 Sudjana Nana, Penilaian Hail Belajar Mengajar, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2009 ), 3.  
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c. Morgan, mengemukakan : “ belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman”. 

d. Witherington, mengemukakan : “ belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi 

yang berupa sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. 

Jadi yang dimaksud belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

individu dalam segala aspeknya melalui latihan atau pengalaman dalam 

waktu yang cukup panjang. Apa yang telah dicapai oleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar, ada juga yang menyebutkan dengan istilah hasil 

belajar seperti nana sudjana. Pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar 

peserta didik merujuk pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Penilaian pada dasaranya bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

hasil belajar peserta didik dan hasil mengajar guru. Informasi hasil belajar 

atau hasil mengajar berupa dasar yang dikuasai dan yang belum dikuasai 

oleh peserta didik. Hasil belajar peserta didik digunakan untuk memotivasi 

peserta didik. Dan untuk hasil  serta peningkatan kualitas pembelajaran 

guru.
24

 

Klarifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom terdiri dari tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 
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evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tinggi. 

  Ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. 

 

H. Shalat fardlu 

a. Pengertian shalat fardu 
25

 

Shalat secara bahasa berarti berdo’a. dengan kata lain, shalat secara 

bahasa mempunyai arti mengagungkan. Sedangkan pengertian shalat 

menurut syara’ adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, 

yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan 

di sini adalah bacaan-bacaan al-Qur’an, takbir, tasbih, dan do’a. Sedang 

yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam shalat 

misalnya berdiri, ruku’, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang 

dilakukan dalam shalat.   

Jadi secara utuh yang dimaksudkan oleh penyusun dalam judul 

penelitian ini adalah mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan 

dengan psikis sehari-hari seperti masalah rumah tangga, perkawinan, 

lingkungan kerja, sampai masalah pribadi dengan membiasakan shalat 

yang dilakukan dengan khusyu’.  Dengan kata lain dalam penelitian ini  

                                                           
25
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akan dibahas tema shalat sebagai mediator untuk mengatasi segala 

permasalahan manusia sehari-hari yang berhubungan dengan psikis, 

karena shalat merupakan kewajiban peribadatan (formal) yang paling 

penting dalam sistem keagamaan Islam.  

b. Hukum, Tujuan dan Syarat Solat Wajib Fardhu 'Ain Hukum sholat fardhu 

lima kali sehari adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akil 

baligh serta normal tidak gila. Tujuan shalat adalah untuk mencegah 

perbuatan keji dan munkar. 

1. Untuk melakukan shalat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, 

yaitu: 

a. Beragama Islam. 

b.  Memiliki akal yang waras alias tidak gila atau autis.  

c. Berusia cukup dewasa. 

d. Telah sampai dakwah islam kepadanya. 

e. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. 

f. Sadar atau tidak sedang tidur. 

2. Syarat sah pelaksanaan sholat adalah sebagai berikut ini : 

a. Masuk waktu sholat. 

b. Menghadap kekiblat. 

c. Suci dari najis baik hadas kecil maupun besar. 

d. Menutup aurat 

3. Rukun Shalat  

Dalam sholat ada rukun-rukun yang harus kita jalankan, yakni : 
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a. Niat. 

b. Posisi berdiri bagi yang mampu. 

c. Takbiratulihram. 

d. Membaca suratal-fatihah. 

e. Ruku / rukuk yang tumakninah. 

f. I'tidal yang tuma'ninah. 

g. Sujud yang tuma’ninah. 

h. Duduk diantara dua sujud yang tuma'ninah. 

i. Sujud kedua yang tuma'ninah. 

j. Tasyahud.  

k. Membaca shalawat Nabi Muhammad SAW. 

l. Salam ke kanan lalu ke kiri. 

 

I. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian peneliti menemukan skripsi yang meneliti 

tentang penerapan media musik, yaitu sebagai berikut: 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Saiful Rahman (2009, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo) yang berjudul “ Penerapan Media Musik Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa MTs 1 

Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2009” Dengan rumusan masalah: 1) 

Bagaimana peran media musik sebagai media pembelajaran Bahasa Indonesia 

di MTs 1 Muhammadiyah Ponorogo. 2) Bagaimana motivasi dan hasil belajar 

Bahasa Indonesia di MTs 1 Muhammadiyah Ponorogo. 3) Bagaimana 
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Pengaruh penerapan media musik sebai media pembelajaran dengan 

peningkatan motivasi dan hasil belajar Bahasa Indonesia di MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dengan kesimpulan Mengetahui motivasi dan 

hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik di MTs  Muhammadiyah 1 

Ponorogo, bahwa dengan penerapan media musik dapat memberikan warna 

tersendiri dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan dan tidak monoton /membosankan. Peran media musik sebagai 

media pendidikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat berpengaruh pada peningkatan motivasi 

dan hasil belajar siswa. Terdapat hasil yang positif dan peningkatan motivasi 

dan hasil belajar siswa yang signifikan dengan diterapkannya media musik 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia di MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tahun ajarab 2008/2009. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mega Kusumawati yang berjudul 

“Penerapan Strategi Reading Aloud dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa/siswi terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlaq pokok 

bahsan Adab membaca Al-Qur’an di kelas IV Madrasah IbtidaiyahNegeri 

Semen Nguntirinadi Magetan Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan strategi ReIading Aloud 

dalam pembelajaran Akhlaq pokok bahsan Adab membaca Al-Qur’an kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semen Ngunturonadi Magetan, Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2010/1011? 2) Apakah penerapan strategi Reading 

Aloud dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswi dalam poembelajaran 
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Aqidah Akhlaq pokok bahasan Adab membaca Al-Qur’an kelas IV madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Semen Nguntoronadi Magetan Semester Genap Tahun 

Ajaran 2010/2011?. Dengan kesimpulan penerapan Reading Aloud di MIN 

Semen Ngunturonadi Magetan kelas IV pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq 

pokok bahsan Adab membaca A-Qur’an pada siklus I belum tuntas 

dikarenakan siswa masih belum memahami materi  yang diajarkan, sehingga 

pada silkus IIA straegi divariasi dengan siswa membaca tartil secara individu 

kedepan kelas. Pada siklus II ini sudah tuntas akan tetapi belum memuaskan 

kemudian pada siklus III strategi divariasi dengan hafalan, pada siklus IIIini 

sudah tuntas dab memuaskan. Penerapan Reading Aloud  di MIN Semen 

Nguruntonadi Magetan kelas IV pada Mata Pelajaran Akidah Akhlaq pokok 

bahasan Adab membaca Al-Qur’an dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peningkatan tersebut dapat diiht dengan mengetahui prosentase keberhasilan 

siswa pada tiap siklus. 

Sedangkan penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian tindakan 

kelas dengan media musik untuk meningkatkan hafalan, keaktifan, kerjasama 

dan hasil belajar peserta didik di kelas II MI Al-huda Pengkol Mantingan 

Ngawi. Dengan menerapkan 3 siklus, yaitu pada siklus pertama anak didik 

masih tahap penyesuaian dengan metode yang diberikan oleh peneliti jadi 

hasil yang diperoleh dari siklus 1 ini kurang maksimal karena peserta didik 

masih kesulitan untuk menghafalnya. Di siklus ke-II mulai ada perkembangan 

pada peserta didik, peserta didik mulai mampu menghafal sedikit demi sedikit 

materi yang diberikan dengan menggunakan media musik tersebut. Dan di 
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siklus ke-III peserta didik sudah bisa menghafal materi yang diberikan guru 

dengan lancar dan mencapai nilai ketuntasan. Artinya guru berhasil 

mengajarkan anak menghafal urutan shalat fardlu dengan benar yaitu dengan 

menggunakan media musik. 

 

J. Kerangka Berfikir 

 dari landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut : 

1. Jika media musik digunakan dalam pelajaran Fiqih, maka akan terjadi 

meningkatnya hafalan peserta didik, dalam pokok bahasan shalat fardlu di 

kelas II MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi. 

2. Jika media musik digunakan dalam pelajaran fiqih, maka akan terjadi 

meningkatknya keaktifan peserta didik, dalam pokok bahasan shalat fardlu 

di kelas II MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi. 

3. Jika media musik digunakan dalam pelajaran fiqih, maka akan terjadi 

meningkatnya kerjasama peserta didik , dalam pokok bahasan shalat fardlu 

dikelas II MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi. 

4. Jika media musik digunakan dalam pelajaran fiqih, maka akan terjadi 

meningkatnya hasil belajar, dalam pokok bahasan shalat fardlu di kelas II 

MI Al-huda Pengkol Mantingan Ngawi. 
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K. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Penggunaan media musik dapat meningkatkan hafalan  siswa – siswi 

terhadap mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di kelas II MI 

Al–Huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

2. Penggunaan media musik dapat meningkatkan keaktifan siswa–siswi 

terhadap mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di kelas II MI 

Al–Huda Pengkol Mantinngan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

3. Penggunaan media musik dapat meningkatkan kerjasama siswa – siswi 

terhadap mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di kelas II MI 

Al – Huda Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

4. Penggunaan media musik dapat meningkatkan hasil belajar siswa–siswi 

terhadap mata pelajaran Fiqih pokok bahasan shalat fardlu di MI Al–Huda 

Pengkol Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2013 / 2014. 

 


