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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan belajar dilihat dari beragamnya sumber daya yang digunakan 

dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan materi dan kondisi pembelajaran. 

Sebab proses pembelajaran didukung dengan beragam dan lengkapnya sumber 

daya untuk mencapai tujuan  pembelajaran secara optimal.  

Sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber 

informasi, alat, peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses  

pembelajaran. Guru dituntut mampu menganalisis kebutuhan, merancang, 

mendesain, menemukan, memproduk, dan menggunakan berbagai jenis sumber 

belajar
1
. 

Salah satu komponen sumber belajar yaitu bahan pembelajaran yang 

diperlukan tersedia, sebab dengan itu pembelajaran akan menjadi efektif. 

Sehingga apa yang diajarkan  guru di kelas akan  cepat diserap oleh siswa. Selain 

itu, sebelum proses pembelajaran guru dituntut untuk menentukan strategi 

pembelajaran serta persiapan yang lain.  

Berdasarkan  pada asumsi bahwa satuan pembelajaran akan berhasil apabila 

semua strategi, alat serta bahan ajar sesuai dengan kondisi siswa dan guru. 

Disinilah peran dan fungsi sumber belajar menjadi penting dalam proses 
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pembelajaran. Tidak hanya berorientasi dengan kondisi siswa tetapi kemampuan 

guru dalam mengolah dan menggunakan sumber belajar juga harus diperhatikan.  

Selain kemampuan, guru juga dituntut untuk bisa mengoperasikan dan 

mengembangkan sumber belajar yang digunakan tersebut, sehingga proses 

pembelajaran  menjadi efektif. Salah satu jenis sumber belajar tersebut adalah 

penggunaan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan bentuk perkembangan ilmu pengetahuan 

yang mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan  hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar
2
. Guru harus mampu menggunakan media 

pembelajaran yang ada di sekolah, dan  tidak tertutup kemungkinan bahwa media 

yang ada di sekolah sesuai dengan perkembangan dan tuntuntan zaman. 

Untuk itu pengetahuan dan pemahaman tentang media pembelajaran harus 

dimiliki oleh guru. Karena media merupakan alat komunikasi untuk 

mengaktifkan siswa serta memudahkan guru dalam proses belajar mengajar.  

Berdasarkan  uraian di atas, penulis ingin mengajukan judul penelitian 

“KREATIFITAS GURU PAI DALAM PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN SISWA KELAS VIII DI SMPIT MTA KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2017/2018”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan pokok permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian. Maka 

diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu : 

1. Apa saja media pembelajaran yang digunakan guru PAI kelas VIII di 

SMPIT MTA Karanganyar tahun ajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana kreatifitas guru PAI dalam penggunaan media pembelajaran 

siswa kelas VIII di SMPIT MTA Karanganyar tahun ajaran 2017/2018? 

3. Bagaimana sikap siswa kelas VIII di SMPIT MTA Karanganyar tahun 

ajaran 2017/2018 terhadap penggunaan media pembelajaran yang 

digunakan guru PAI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan jenis media pembelajaran yang digunakan guru 

PAI kelas VIII di SMPIT MTA Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 

2. Untuk mendeskripsikan kreatifitas guru PAI dalam penggunaan media 

pembelajaran siswa kelas VIII di SMPIT MTA Karanganyar tahun ajaran 

2017/2018. 
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3. Untuk mendeskripsikan sikap siswa kelas VIII di SMPIT MTA 

Karanganyar tahun ajaran 2017/2018 terhadap penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan guru PAI. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan akan 

memberikan manfaat yaitu : 

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan mengenai jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran di kelas. 

2. Secara praktis dari hasil penelitian diharapkan guru mampu 

mengoperasikan dan mengembangkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah secara optimal, sehingga dapat mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar di kelas.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualilatif. Jenis penelitian 

ini yaitu penelitian lapangan (field research). Peneliti melakukan observasi di 

kelas untuk mengamati kreatifitas guru dalam penggunaan beragam media 

pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran oleh 

guru PAI. 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2018 

di SMPIT MTA Karanganyar. Adapun subyek penelitian ini yaitu Guru PAI dan 
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siswa kelas VIII SMPIT MTA Karanganyar. Data dari penelitian ini diperoleh 

dari siswa kelas VIII A sampai C serta guru PAI SMPIT MTA Karanganyar.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif
3
, wawancara

4
, dan 

dokumentasi.  Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat 

deduktif
5
.  
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