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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam adalah suatu pendidikan yang sangat 

penting bagi siswa sekolah menengah pertama untuk membimbing mereka 

yang beragama Islam agar menjadi pemeluk agama Islam yang mendalami 

ilmu-ilmu yang diajarkan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai 

pedoman hidupnya. Dengan landasan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah; siswa 

beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia (berbudi pekerti 

luhur) yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan 

Allah, sesama manusia, dan alam sekitar, mampu membaca dan memahami 

al-Qur’an; mampu bermualah dengan baik dan benar serta mampu menjaga 

kerukunan intern dan antar umat beragama.1 Keberhasilan pendidikan agama 

Islam tidak lepas dengan adanya motivasi atau dorongan belajar siswa. 

Belajar tanpa motivasi akan menyebabkan anak cepat jenuh tidak bergairah 

untuk mempelajari materi yang dikuasainya. Seorang anak harus memiliki 

motivasi yang kuat dalam pendidikan (menuntut ilmu) sehingga pendidikan 

menjadi efektif. 

Kegiatan pembelajaran yang dapat memotivasi anak agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran haruslah melalui proses belajar mengajar yang 

amat penting yaitu metode mengajar dan media pengajaran. Fungsi utama 
                                                           
1Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 
hlm. 154. 
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media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar.2 Dengan adanya media 

siswa lebih termotivasi mengikuti pembelajaran.Tanpa motivasi, sangat 

mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar.3 

Karena pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam 

peningkatan motivasi belajar siswa seperti di atas, maka penulis memilih SMP 

Birrul Walidain sebagai tempat penelitian karena sekolah tersebut merupakan 

SMP unggulan milik yayasan Muhammadiyah dan misinya adalah 

melaksanakan pendidikan yang Islami berbasis pada keunggulan Iptek dan 

Imtaq serta punya fasilitas media pembelajaran yang memadai salah satunya 

adalah ruang kelas ber AC yang dilengkapi dengan proyektor atau LCD serta 

semua siswa wajib memiliki laptop pribadi. Atas penjelasan tersebut maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul “ Penggunaan Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Birrul Walidain Sragen ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas,  dirumuskan bahwa 

masalah pokok yang menjadi bahan kajian dalam penelitian, yaitu:   

1. Bagaimana Penggunaan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas VII di SMP Birrul 

Walidain Sragen Tahun Ajaran 2013/2014? 

                                                           
2Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.15. 
3Dewi Salma Prawiradilaga, Mozaik Teknologi Pendidikan (Jakarta: Prenadia Media, 2004), hlm.9 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dengan adanya media 

pembelajaran di SMP Birrul Walidain Sragen?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah di atas 

maka  tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk Mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Agama Islam 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas VII di SMP Birrul 

Walidain Sragen. 

b. Untuk Mendiskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat 

dengan adanya media pembelajaran di SMP Birrul Walidain Sragen. 

2. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis  

Dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya keilmuan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran. 

b. Secara Praktis: 

1) Dapat menjadi pertimbangan bagi peniliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang 

hampir sama.  

2) Bagi penulis, untuk mengadakan revolusi belajar yang efektif, 

efisien dan menyenangkan. 


