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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pendidikan sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri selalu 

berubah dan berkembang dan selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan berguna agar 

menumbuhkan perilaku yang baik dan mengembangkan fitrah manusia. 

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perlu diperhatikan segala 

sesuatu yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Untuk itu perlu 

sekali dalam proses pembelajaran itu diciptakan suasana yang kondusif agar 

peserta didik benar-benar tertarik dan ikut aktif dalam proses itu.
1
 

Dalam kaitan dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif itu, alat 

atau media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran terutama 

yang berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran. Adanya alat atau 

media bahkan dapat mempercepat proses pembelajaran murid karena dapat 

membuat pemahaman murid lebih cepat, maka dari itu dibutuhkan kreativitas 

guru dalam proses belajar mengajar salah satunya dalam penggunaan media 

pembelajaran.
2
 

Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan 

penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat 

ditentukan oleh faktor guru. Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran 
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kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang 

dilakukannya. keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat 

tergantung kepada kelancaran interaksi antara guru dengan siswanya. Ketidak 

lancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang diberikannya.
3
 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar.Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus 

mendapat perhatian guru atau fasilitator dalam setiap kegaiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu guru atau fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan 

media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Dalam menyampaikan pesan Pendidikan Agama Islam diperlukan 

media pembelajaran.Media pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

pengantar/pelantara pesan guru kepada penerima pesan yaitu siswa. Media 

pembelajaran ini sangat diperlukan dalam merangsang pikiran, perasaan, minat 

dan perhatian siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar serta dapat 

memperlancar penyampaian Pendidikan Agama Islam.
4
 

Menurut Hamalik “Pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar membangkitkan kemajuan dan minat yang baru, bangkitkan 

rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis 

terhadap siswa”.
5
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Oleh karena itu, guru harus kreatif dalam mempersiapkan media dan 

sarana pembelajaran, sehingga menimbulkan minat siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Minat adalah motor penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk 

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Siswa yang mempunyai minat dalam 

dirinya untuk belajar, maka siswa tersebut dapat dengan mudah menyerap 

materi pelajaran yang dipelajarinya. Sebaliknya, tanpa adanya minat dan 

perhatian dalam diri seseorang siswa terhadap apa yang dipelajarinya, mereka 

tidak akan dapat menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya itu dengan 

baik. Oleh karena itu, minat belajar siswa sangat perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan oleh guru sebagai pendidik di sekolah.
6
 

Minat dalam belajar berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong siswa 

untuk belajar. Siswa yang berminat kepada pelajaran akan tampak terdorong 

terus untuk tekun belajar. Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang baik 

dalam belajar, seorang siswa harus mempunyai minat terhadap pelajaran 

sehingga akan mendorong ia untuk terus belajar.  

Persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran akan menentukan minat belajar siswa pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam. Persepsi mempunyai implikasi penting dalam 

pembelajaran, persepsi juga sangat menentukan bagaimana seseorang dalam 

menerima materi pelajaran dan berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan. 

                                                             
6
Moh. Uzer Usman,Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

h.27. 



4 

 

Misalnya, jika siswa menganggap penggunaan media yang dipakai oleh 

guru Pendididkan Agama Islam itu baik, tepat dan menarik, maka siswa akan 

berminat untuk belajar, sebaliknya jika penggunaan media pembelajaran yang 

dipakai oleh guru Pendidikan Agama Islam tidak baik maka akan membuat 

siswa itu bosan dan cenderung malas belajar.  

Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru sudah menggunakan media dalam proses pembelajaran, seperti 

papan tulis, LKS, buku, laptop, slide, infokus, dan lain sebagainya. Semestinya 

berimplikasi terhadap minat belajar siswa. Dengan kata lain, siswa seharusnya 

memiliki minat belajar yang tinggi. 

Penggunaan media pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru sudah cukup baik, akan tetapi 

masih ada siswa yang kurang berminat dalam belajar Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan hasil pengamatan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru, 

peneliti melihat ada beberapa gejala yang terlihat di lapangan, diantaranya: 

1. Masih ada siswa yang kurang memahami terhadap materi yang 

disampaikan guru melalui media yang digunakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam dalam proses belajar mengajar. 

2. Masih ada siswa yang belum mempersiapkan buku pelajaran Pendidikan 

Agama Islam ketika guru memasuki kelas. 

3. Masih ada siswa terlihat acuh dalam menyimak penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. 
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4. Masih ada siswa tidak mau mencatat hal-hal penting mengenai materi 

yang diajarkan sebelum diperintahkan oleh guru. 

5. Masih ada siswa yang diam-diam memainkan handphone ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. 

6. Masih ada siswa yang menunda mengerjakan tugas yang diberikan guru di 

kelas. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul: “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kreativitas Guru dalam Penggunaan 

Media Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa pada Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka 

penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu: 

1. Persepsi Siswa tentang Kreativitas Guru dalam Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Persepsi merupakan bagaimana cara seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu.
7
 Sedangkan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
8
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Jadi, persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan 

media pembelajaran ini ialah tanggapan siswa mengenai kreativitas guru 

dalam penggunaan media pembelajaran dalam menyampaikan isi materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas. 

2. Minat Belajar 

Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk 

memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi 

yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan 

senang.
9
Jadi, minat belajar merupakan keadaan dimana murid mempunyai 

perhatian, keinginan dan merasa senang terhadap mata pelajaran yang 

sedang dipelajari. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Persepsi siswa tentang kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penggunaan media pembelajarandi Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru kurang baik. 

b. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang 

kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan media 

pembelajarandi Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

c. Minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islamdi 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru masih rendah. 
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d. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 6 Pekanbaru. 

e. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa 

pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 6 Pekanbaru masih kurang. 

f. Pengaruh persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan 

media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru masih kurang. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat banyak dan 

luasnya  masalah yang mengitari kajian ini, oleh karenanya maka penulis 

membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian ini hanya pada 

masalah persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran dan minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

yang menjadi fokus permasalahan adalah apakah ada pengaruh yang 

signifikan persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan 

media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui signifikansi pengaruh persepsi siswa tentang 

kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran terhadap minat 

belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

1) Memberikan penjelasan tentang persepsi siswa tentang kreativitas 

guru dalam penggunaan media pembelajaran dan minat belajar siswa 

pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang persepsi siswa tentang kreativitas 

guru dalam penggunaan media pembelajaran dan minat belajar 

siswa. 

b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam meningkatkan 

kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran dengan 

memberikan informasi mengenai kreativitas guru dalam 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 
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sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan murid, baik dari sisi teori 

maupun praktek pembelajarannya 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat 

yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam rangka 

kelancaran dan kesetiaan para pegawai di sekolah. 

3) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru khususnya 

guru Pendidikan Agama Islam dalam optimalisasi kerja. 

4) Sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi pada Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd). 

 


