
10 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Media Pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti “perantara” atau 

“pengantar”.
10

 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.
11

 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan 

bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak 

didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat 

mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan 

kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna 
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 Sukiman, Op. Cit., h. 27. 
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 Ibid., h. 29. 
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bahan daripada tanpa bantuan media.
12

 

b. Macam-macam Media Pembelajaran 

Dilihat dari jenisnya, media terdiri dari 3 jenis: 

1) Media Auditif 

Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau 

mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

2) Media Visual 

Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan, seperti: Slide (Power Point), gambar, dan cetakan 

(Modul/LKS, buku), dll. Slide merupakan gambar yang diproyeksikan 

dan dapat dilihat, serta dapat dioperasikan secara mudah. Media 

pembelajaran ini berfungsi untuk memudahkan penyajian seperangkat 

materi pembelajaran tertentu, membangkitkan minat peserta didik, 

serta menjangkau seluruh bidang studi atau mata pelajaran termasuk 

Pendidikan Agama Islam. Penggunaan media ini memerlukan 

keterampilan khusus, termasuk didalamnya kemampuan dalam 

memberikan penjelasan pokok  maupun penjelasan tambahan.
13

 

3) Media Audiovisual 

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar. Jenis media ini  mempunyai kemampuan yang 

                                                             
12

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 120. 
13

 Mudasir, Penggunaan Media Pembelajaran Konvensional dan ICT, (Pekanbaru, 2014), 

h. 10. 
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lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan 

kedua. Contoh dari media audiovisual adalah sound slide, film, video, 

dll.
14

 

Film yang dimaksud adalah film pendidikan, dimana film 

pendidikan ini dianggap efektif untuk dipergunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran. Film yang diputar atau yang disajikan di hadapan 

peserta didik hendaknya merupakan bagian yang integral dari proses 

pembelajaran. Film mempunyai nilai tertentu, misalnya dapat 

melengkapi pengalaman dari berbagai pengalaman dasar yang dimiliki 

peserta didik, dapat menarik perhatian, dan penyajian akan lebih baik 

karena mengandung nilai-nilai rekreasi, serta dapat memperlihatkan 

perlakuan objek yang sebenarnya. Di samping itu, film juga dapat 

digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak, mengatasi kendala 

bahasa, dan sebagainya.
15

 

c. Kriteria dasar pemilihan media pembelajaran 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai bahwa dalam memilih 

media sebaiknya guru mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1) Ketepatannya dengan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai. Media 

dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau 

tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

                                                             
14

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain , Op. Cit., h. 124. 
15
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2) Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran 

secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental peserta didik.  

3) Keterampilan guru dalam menggunakannya. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat 

media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. 

4) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut 

dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 

Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik. Memilih media untuk 

pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, sehingga 

makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh peserta didik. 
16

 

d. Fungsi dan kegunaan media pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai komponen. Salah 

satunya yang tidak kalah penting adalah media. Media memiliki fungsi 

dan kegunaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses 

pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar. 

Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta 

didik yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran 

yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Menurut Kemp 

dan Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama, 
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yaitu: Pertama, memotivasi minat atau tindakan, Kedua, menyajikan 

informasi, Ketiga, memberi instruksi. 

Untuk memenuhi fungsi memotivasi minat atau tindakan, media 

pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. 

Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para 

peserta didik atau pendengar untuk bertindak. Pencapaian tujuan ini akan 

mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Untuk tujuan informasi, media 

pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi 

dihadapan sekelompok peserta didik. Isi dan bentuk penyajian bersifat 

umum, berfungsi sebagai pengantar atau pengetahuan latar belakang.  

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang 

terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik baik dalam 

benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih 

sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar 

dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, 

media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang 

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan peserta didik.
17

 

Media sebagai alat juga memiliki fungsi melancarkan jalan 

menuju tercapainya tujuan dan standar kompetensi dari suatu mata 

pelajaran. Ini dilandasi dengan suatu keyakinan bahwa proses 

pembelajaran dengan bantuan media dapat mempertinggi kegiatan belajar 
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peserta didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Artinya peserta 

didik tidak terasa telah menyelesaikan waktu yang begitu panjang dalam 

suatu proses pembelajaran tanpa ada rasa bosan dalam mengikuti 

pelajaran yang disajikan.
18

 

Menurut Hamalik “pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, serta meningkatkan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis 

kepada peserta didik”.
19

  

Selanjutnya diungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian informasi pada saat itu. Kehadiran media dalam 

pembelajaran juga dikatakan dapat membantu peningkatan pemahaman 

peserta didik. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi media adalah 

sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sudjana dan Rifai mengemukakan kegunaan/manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar peserta didik, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga 

dapat menumbuhkan minat belajar siswa; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran; 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

                                                             
18

 Mudasir, Op. Cit., h. 3. 
19

 Azar Arsyad, Loc. Cit. 



16 

 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru 

mengajar pada setiap jam pelajaran; 

4) Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, dll.
20

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian minat belajar 

Proses pembelajaran akan berjalan lancar apabila disertai dengan 

minat. Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
21

 

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.
22

Jadi, minat belajar merupakan keadaan dimana murid 

mempunyai perhatian, keinginan dan merasa senang terhadap mata 

pelajaran yang sedang dipelajari. Tidak adanya minat dapat 

mengakibatkan siswa tidak menyukai pelajaran yang ada sehingga sulit 

berkonsentrasi dan sulit mengerti isi mata pelajaran dan akhirnya 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Siswa yang memiliki minat terhadap 

objek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap objek tersebut. 
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Minat terkait dengan usaha, misalnya seorang menaruh minat 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam tentu ia akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk menguasainya, sebaliknya orang yang 

kurang berminat, ia kurang berusaha bahkan akan mengabaikannya 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 39: 

 

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya”. 

Minat dari segi agama ialah sebuah niat atau keinginan yang 

bersumber dari hati untuk melakukan sesuatu dengan setulus hati tanpa 

ada paksaan. Minat adalah sebuah keinginan dari dalam hati sendiri. 

Dalam agama Islam telah dijelaskan segala amal perbuatan itu tergantung 

niatnya.termasuk dalam mencari ilmu itu adalah atas dasar niat dan 

keinginan yang kuat dari anak didik. Sebagaimana dalam sebuah hadits: 

 ِإَّنَما اْنَأْعَماُل ِباِّنَّياِت َو ِإَّنَما ِنُكِم اْمِرٍئ َما َّنَوى

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada 

niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan 

niatnya”. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

minat belajar merupakan keadaan dimana murid mempunyai perhatian, 

keinginan dan merasa senang terhadap pelajaran yang sedang dipelajari. 

Rasa senang tersebut dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran 
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dengan cara memperhatikan atau konsentrasi pada saat guru 

menerangkan pelajaran. 

Menurut Dalyono “ada tidaknya minat seseorang terhadap suatu 

pelajaran dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran dan lengkap 

tidaknya catatan”.
23

 Sedangkan menurut Slameto “minat belajar dapat 

diekspresikan dalam bentuk: Pertama, pernyataan lebih menyukai 

sesuatu dari yang lain. Kedua, partisipasi dalam suatu aktivitas belajar 

seperti kehadiran, mencatat, bertanya, dan sebagainya. Ketiga, cenderung 

memberikan perhatian terhadap subjek tersebut”.
24

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat Belajar 

Cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya 

minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang 

bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
25

 

Menurut Crow,  ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat, 

yaitu: 

1) Faktor dorongan dalam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri, 

sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan 

tertentu untuk memenuhinya. Misalnya, dorongan untuk belajar dan 

menimbulkan minat untuk belajar. 
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2) Faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan suatu aktivitas 

agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini 

merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan 

sosialnya. Misalnya, minat pada studi karena ingin mendapatkan 

penghargaan dari orangtuanya. 

3) Faktor emosional, yakni minat erat hubungannya dengan emosi karena 

faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan 

dengan objek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas 

disebabkan karena aktivitas tersebut menimbulkan perasaan suka atau 

puas, sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang 

dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang 

bersangkutan.
26

 

3. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kreativitas Guru dalam Penggunaan 

Media Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa 

Media pembelajaran merupakan alat atau sesuatu yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan pelajaran, seperti: papan tulis, buku, LKS, 

slide, gambar, laptop, infokus, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat 

membangkitkan minat belajar siswa terhadap pelajaran, karena dengan 

adanya media pembelajaran bisa membuat pelajaran itu lebih efisien dan 

membuat siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Penilaian siswa yang memandang bahwa guru mampu 

mengoptimalkan media pembelajaran secara baik sehingga membuat peserta 
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didik merasa tertarik dengan apa yang akan disampaikan oleh guru, dan 

tentunya membuat siswa akan berperan aktif terhadap materi yang akan 

diajarkan karena salah satu fungsi dari media itu membuat perhatian siswa 

berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. 

Guru harus senantiasa meningkatkan kreativitas dalam penggunaan 

media pembelajaran dalam mengajar agar membuat tujuan dari 

pembelajaran itu tercapai melalui penggunaan media pembelajaran yang 

optimal, tepat dan bervariasi sehingga membuat siswa itu semangat dalam 

belajar dan tentunya membangkitkan minat belajar siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap temuan penelitian dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 

oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis 

adalah: 

1. Syarifa Aini, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau 

pada tahun 2015 meneliti dengan judul: “Pengaruh persepsi siswa tentang 

kreativitas mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siak Hulu 

Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kreativitas mengajar 

guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar. 
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Persepsi siswa tentang kreativitas mengajar guru memberi pengaruh sebesar 

23% terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

Judul penelitian ini memiliki persamaan dengan judul penelitian yang akan 

penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang minat belajar siswa. 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel X nya. Adapun judul 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu: “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. Mhd. Mirwan Zubeir Nasution, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam UIN Suska Riau pada tahun 2016 meneliti dengan judul: “ Pengaruh 

persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Dari hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa 

tentang penggunaan media pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Hal ini diketahui dari hasil analisa 

data yaitu ro (observasi) = 0,449 lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 

5% maupun 1% (0,217<0,449>0,283). Judul penelitian ini memiliki 

persamaan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama 

meneliti tentang persepsi siswa tentang penggunaan media pembelajaran 
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guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada 

variabel Y nya. Adapun judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu: 

“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”.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan 

penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang ada agar 

lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk 

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan. 

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah persepsi siswa tentang 

kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran (variabel X) dan minat 

belajar siswa (variabel y).   

1. Persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran (variabel X) 

Indikator-indikator dari persepsi siswa tentang kreativitas guru 

dalam penggunaan media pembelajaran, meliputi: 

a. Siswa menganggap guru Pendidikan Agama Islam menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi. 

b. Siswa menganggap guru Pendidikan Agama Islam menggunakan media 

pembelajaran sesuai materi pelajaran.  



23 

 

c. Siswa menganggap guru Pendidikan Agama Islam menguasai media 

pembelajaran dengan baik. 

d. Siswa menganggap dengan guru menggunakan media pembelajaran 

membuat pelajaran Pendidikan Agama Islam lebih menarik. 

e. Siswa menganggap dengan guru menggunakan media pembelajaran 

membuat pelajaran Pendidikan Agama Islam itu tidak membosankan. 

f. Siswa menganggap dengan guru menggunakan media pembelajaran 

membuat bahan pelajaran Pendidikan Agama Islam itu lebih jelas dan 

mudah dipahami. 

2. Minat belajar siswa (variabel y) 

Indikator-indikator dari minat belajar siswa pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam, meliputi: 

a. Siswa senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Siswa senang membaca buku-buku pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Siswa membuat catatan-catatan terhadap hal-hal yang penting. 

d. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang kurang dipahami. 

e. Siswa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. 

f. Siswa memperhatikan guru dalam menerangkan pelajaran. 

g. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Persepsi siswa tentang kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

penggunaan media pembelajaran berbeda-beda. 

b. Minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam berbeda-

beda. 

2. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

sebagai berikut: 

Ha: 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”.  

H0: Tidak 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”. 

 

 

 


