
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media pembelajaran merupakan suatu sarana yang mendukung 

suatu proses kegiatan belajar mengajar, kepahaman dan keberhasilan 

peserta didik dalam menerima apa yang disampaikan oleh guru, semua 

itu berawal dari media yang digunakan oleh guru sendiri. Untuk itu guru 

dalam menjalankan tugasnya sebisa mungkin harus memanfaatkan 

media pembelajaran sebagai suatu upaya untuk mendorong siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, ada unsur yang sangat 

penting yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran 

tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, 

meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam 

memilih media. Sebaiknya bagi pendidik dapat memilih dan 

menggunakan media pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik 

lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan dan 

meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. 

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas 

NO. 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 2 yaitu “Pendidik dan tenaga 

kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.” Berdasarkan 

penjelasan undang-undang tersebut, maka guru dalam proses 



pembelajaran jangan hanya menggunakan metode ceramah saja karena 

dampaknya siswa akan merasa bosan atau tidak focus ketika guru 

menyampaikan. Sehingga dalam hal ini guru harus sebisa mungkin 

memanfaatkan dan menggunakan media sebagai alat bantu untuk 

mengajar dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dengan siswa. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “guru harus 

memiliki kompetensi pegagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.” 

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut maka salah satu unsur 

pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik adalah mengembangkan 

dan memanfaatkan media sebaik mungkin. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Kementerian Pendidikan 

Thailand “Hasil belajar yang berkualitas dari peserta didik dalam hal 

prestasi akademik terdiri dari kemampuan membaca, menulis, 

komunikasi, perhitungan, berbagai jenis pemikiran inovasi 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi prestasi akademik 

dalam kurikulum pengetahuan, keterampilan dasar dan sikap yang baik 

terhadap profesi dan karakteristik yang diinginkan itu adalah nilai bagus 

yang ditentukan oleh sekolah. Kebanggaan lokal dan menjadi orang 

thailand, menerima hidup bersama dalam keberagaman dan 

keanekaragaman termasuk kesejahteraan fisik dan psikososial”. 

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut maka salah satu unsur 



teknologi informasi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah 

mengembangkan dan memanfaatkan media sebaik mungkin. 

Namun berdasarkan realita yang ada saat ini media 

pembelajaran kebanyakan sering terlupakan, hal ini terjadi karena 

terbatasnya waktu ketika guru kurang persiapan mengajar, kemudian 

hal lainnya lagi karena guru sulit mencari dan memikirkan media yang 

tepat dan bagus sesuai dengan mata pembelajaran, kemudian hal 

selanjutnya tidak perlu membayar biaya peralatan apapun, dan lain-

lainnya. 

Ini dibuktikan dengan hasil observasi pada tanggal 03 Februari 

2020 yang terjadi di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti, kenyataannya 

pada sekolah tersebut masih banyak guru mengabaikan dan belum 

mengunakan media pembelajaran sebagai sarana dalam proses belajar 

dan peserta didik juga kurang semangat dan bosan dalam pembelajaran 

karena guru kadang-kadabg menggunakan metodeceramah aja 

mengajar akhirnya dampak dari semua itu siswa di kelas sering sekali 

merasa bosan dengan apa yang di sampaikan oleh guru, karena metode 

yang digunakan hanya itu-itu saja. 

Maka oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian secara lebih mendalam mengenai “Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru PAI Untuk Memotivasi 

Belajar Siswa Di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti”. 

 



B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka diambil rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah implementasi penggunaan media pembelajaran oleh 

guru PAI di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti? 

2. Bagaimanakah motivasi belajar siswa di Sekolah Chariyatham 

Suksa Mulniti? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusa masalah di atas maka dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Untuk menganalisis implementasi penggunaan media pembelajaran 

oleh guru PAI di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti. 

2. Untuk menganalisis bagaimana motivasi belajar siswa di Sekolah 

Chariyatham Suksa Mulniti. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini supaya 

memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah penelitian dalam dunia pendidikan 

khususnya dalam karya tulis ilmiah dalam rangka 

mengembangkan khasanah ilmiah. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan untuk menambah khasanah di bidang 



pembelajaran, khususnya implementasi penggunaan media 

pembelajaran oleh Guru PAI untuk memotivasi belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

  Bagi lembaga pendidikan berguna sebagai informasi 

agar lebih intensif dalam proses belajar mengajar yang 

bersifat komunikatif antara pendidik dan peserta didik agar 

dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga 

hasil prestasinya juga baik dan mutu pendidikan menjadi 

berkualitas. 

b. Bagi Guru 

  Untuk bahan masukan dan tambahan wawasan bagi 

guru, terutama di Sekolah Chariyatham Suksa Mulniti. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

E. Sistemasika Penelitian 

Skripsi ini terdiri dari Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian 

Akhir. Bagian Awal merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri 

atas sampul, halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, 

halaman penyataan keaslian, halaman moto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak skripsi. 

Bagian Inti merupakan bagian pokok skripsi, Bagian Inti terdiri 

atas lima bab, Bab pertama atas Bab I merupakan pendahuluan skripsi 



yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan atau manfaat hasil penelitian, dan sistematika 

pembahasan atau penulisan. 

Bab II dimaksudkan sebagai uraian tentang tinjauan pustaka dan 

kerangka teoris. Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian ini. Selain itu tinjauan 

pustaka juga dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, 

bagian akhir tinjauan pustaka menegaskan otentisitas atau orisinalitas 

skripsi. 

Adapun kerangka teori berisi penjelasan mengenai teori-teori 

yang secara langsung berkaitan dengan tema penelitian sebagaimana 

tampak pada judul skripsi. Sub-sub pembahasan pada kerangka teoris 

disusun secara sistematis sesuai variable yang ada bersumber pada teori-

teori yang telah disusun oleh para pakar dengan mengacu pada sejumlah 

literatur dan hasil penelitian terdahulu. 

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian. Di dalamnya 

dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian seperti jenis 

penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian (kualitatif), subyek 

penelitian. 

Bab IV berisi uraian tentang diskusi dan analisis terhadap data 

atau hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bagian ini 



dijelaskan antara lain gambaran umum lokasi penelitian, profil 

responden, data yang peroleh, kemudian diakhir dengan analisis. 

 Bab V adalah bagian penutup skripsi. Pada bagian ini diuraikan 

kesimpulan dari pembahasan pada bab terdahulu, rekomentasi atau 

saran, dan diakhiri dengan kata penutup. 

 Adapun Bagian akhir skripsi berisi instrument penelitian atau 

pedomen wawancara, surat permohonan ijin penelitian, surat keterangan 

telah melakukan penelitian, fotocopy kartu bimbingan, dan kurikulum 

vitai. 


