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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung

muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan Islami, 

memerlukan perencanaan pembelajaran yang baik agar dapat mempengaruhi pilihan, 

putusan, dan pengembangan kehidupan peserta didik.1 Hal tersebut menuntut seorang 

pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memiliki kemampuan merencanakan 

dan memanfaatkan sumber belajar yang ada secara maksimal.2 Dengan kata lain 

kemampuan merencanakan dan memanfaatkan secara optimal sumber belajar yang 

ada, mutlak dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang pendidik, sekaligus perancang pembelajaran pendidikan agama.  

Tugas pendidik Pendidikan Agama Islam berupaya untuk menata dan mengatur 

bagaimana pembelajaran pendidikan agama yang direncanakan itu dapat membuat 

peserta didik butuh dan termotivasi untuk terus belajar agama sehingga dapat 

mencapai target yang diharapkan untuk para peserta didik. Pendidikan agama 

memiliki kendala dalam beberapa hal diantaranya: pertama, pendidikan agama lebih 

sebagai “pengajaran” agama daripada “pendidikan” agama, sehingga pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah lebih menyentuh ranah kognitif saja. Akibat 

dari pendekatan tersebut adalah bahwa peserta didik hanya akan menumpuk bahan 

agama sebagai pengetahuan yang tidak atau kurang berpengaruh terhadap 

1 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung : 2002), hlm. 76. 
2 Sofyan, Kemampuan dasar yang harus dimiliki guru. Diakses pada tanggal 20 september 2013 

dari  http://mugosukses.blogspot.com/2012/07/kemampuan-dasar-yang-harus-dimiliki.html  

http://mugosukses.blogspot.com/2012/07/kemampuan-dasar-yang-harus-dimiliki.html
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pembentukan kepribadiannya.3 Kedua, Pada zaman yang telah maju ini, seringkali 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih jarang dimanfaatkan oleh 

pendidik untuk mendukung pembelajaran agama Islam. Selama ini metode 

pembelajaran PAI cenderung monoton dan masih hanya berupa ceramah. Padahal 

jika diperkaya dengan menggunakan TIK, pembelajaran PAI bisa lebih menarik dan 

lebih mudah dipahami. 

Pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami akan membuat peserta didik 

bersemangat (termotivasi) dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar menurut Esa Nur 

Wahyuni adalah kecenderungan peserta didik untuk menemukan aktivitas belajar 

yang bermakna dan berharga sehingga mereka merasakan keuntungan dari aktivitas 

belajar tersebut.4 Dampak dari motivasi yang tumbuh terhadap kegiatan belajar 

peserta didik adalah peningkatan energi, keinginan, dan kesungguhan peserta didik 

dalam melakukan aktivitas tertentu.5 Jadi motivasi adalah salah satu unsur penting 

untuk mengatasi problem belajar seperti kemalasan, tidak fokus, dan takut untuk 

mengungkapkan ide atau pertanyaan.  Hal tersebut sebagaimana pendapat Esa yang 

mengatakan bahwa: 

”Motivasi mempengaruhi strategi belajar dan proses kognitif yang digunakan 

peserta didik, sehingga mereka akan memberikan perhatian terhadap sesuatu, 

mempelajari dan mempraktikkannya, dan mencoba belajar secara penuh 

makna, juga meningkatkan kemauan untuk mencari bantuan pada saat peserta 

didik menghadapi kesulitan”. 6 

                                                           
3 Budi Santoso., Pendidikan Agama Islam Bukan Pengetahuan Agama Islam : Edukasi, hal. 40 
4 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran (Malang:2009), hal. 38. 
5 Ibid., hal. 40 
6 Ibid., hal. 40-41 
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Karena itu, para pendidik saat ini lebih dituntut lagi untuk memanfaatkan 

sumber belajar yang ada, terutama sumber belajar yang sedang populer pada zaman 

ini yaitu yang berbasis multimedia, sehingga ketika seorang pendidik mentransferkan 

ilmunya kepada peserta didik menjadi tidak sekedar angin lalu saja untuk para 

peserta didik tapi menjadi pengetahuan baru untuk mereka dan dapat di aplikasikan 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Multimedia merupakan salah satu metode/cara untuk mempermudah pendidik 

maupun peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Multimedia adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu: multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah 

suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat 

dioperasikan oleh penguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), 

contohnya: TV dan film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh 

multimedia interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dll.7 

SMPN 18 Malang, guna memenuhi tuntutan teknologi saat ini dan memajukan 

peserta didiknya, telah mengadopsi teknologi-teknologi yang ada dalam pengajaran 

di kelas diantaranya disediakannya Laboratorium komputer, jaringan internet, dan 

LCD di setiap kelas yang dapat memudahkan pendidik untuk mentransferkan 

ilmunya kepada peserta didik terutama dengan pembelajaran yang berbasiskan 

                                                           
7 Mayer, Richard. Multimedia Learning (New york : 2001), hal. 31. 
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multimedia yang tujuannya adalah peningkatan motivasi belajar peserta didik dan 

pencapaian hasil belajar tidak pada taraf kognitif semata melainkan juga tercapainya 

taraf afektif dan psikomotorik.  

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Sumber belajar Berbasis Multimedia Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar PAI di SMPN 18 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat peneliti rumuskan 

permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pendidik memanfaatkan sumber belajar berbasis multimedia 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 18 Malang? 

2. Bagaimanakah motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan memanfaatkan sumber belajar berbasis multimedia di 

SMPN 18 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan guru terhadap sumber belajar berbasis 

multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMPN 18 

Malang.  
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2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apakah ada peningkatan motivasi 

belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ketika 

memanfaatkan sumber belajar berbasis multimedia di SMPN 18 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta didik 

Penelitian ini diharapkan agar menjadi tinjauan pemanfaatan sumber belajar 

berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Bagi Pendidik 

a. Penelitian ini sebagai bahan evaluasi pemanfaatan sumber belajar 

berbasis multimedia untuk mengidentifikasi motivasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Penelitian ini sebagai bahan untuk mengupayakan pendidik dalam 

meminimalisir faktor-faktor yang menghambat kurangnya pemanfaatan 

sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan evaluasi untuk menyusun program dalam memanfaatkan 

sumber belajar berbasis multimedia dalam meminimalisir faktor yang 

menghambat motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir atau 

menghilangkan ketimpangan pemahaman yang terjadi pada pembaca terhadap judul 

yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu definisi operasional ini juga berguna 

bagi peneliti untuk membatasi objek penelitiannya agar terstruktur. Adapun definisi 

operasional dari judul yang diambil adalah sebagai berikut ini: 

1. Sumber Belajar 

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, 

orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu8. 

Adapun yang dimaksud peneliti disini yaitu sumber belajar berbasis multimedia 

yang diajarkan di lokasi penelitian. 

2. Multimedia 

Secara etimologis multimedia berasal dari kata “multi” (bahasa Latin, nouns 

yang berarti banyak dan bermacam-macam), dan “medium” (bahasa latin yang 

berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan dan membawakan sesuatu). 

Kata medium dalam American Herritage Electronic Dictionary (1991) juga 

diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. 

Jadi subyek multimedia adalah informasi yang dipresentasikan kepada manusia.9 

Adapun maksud multimedia disini yaitu media pembelajaran yang digunakan 

                                                           
8Akhmad Sudrajat, Sumber Belajar untuk Mengefektifkan Pembelajaran Peserta Didik. Diakses 

pada tanggal 22 Agustus 2013 dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-

belajar-untuk-mengefektifkan-pembelajaran-peserta didik/.  
9 Niken Ariani, S.Pd, Pembelajaran Multimedia di Sekolah (Jakarta: 2010), hal. 1.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-belajar-untuk-mengefektifkan-pembelajaran-siswa/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-belajar-untuk-mengefektifkan-pembelajaran-siswa/
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sebagai sumber belajar peserta didik baik itu berupa power point, video 

interaktif dan lain sebagainya. 

3. Motivasi Belajar 

Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak 

(move).Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, 

membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berarti bahwa konsep motivasi digunakan 

untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku (pilihan), intensitas 

perilaku (usaha, berkelanjutan), dan penyelesaian atau prestasi yang 

sesungguhnya.10 Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu minat dan 

kesungguhan belajar peserta didik dalam mata pelajaran ini sehingga hasil yang 

di targetkan oleh sekolah maupun guru tercapai. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan serta pemahaman dalam penulisan ini, maka 

penulis menguraikan garis besar penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

Pertama, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan 

sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di 

SMPN 18 Malang dari sini peneliti akan menyoroti masalah sumber belajar berbasis 

multimedia, proses belajar mengajar, evaluasi dan hasil belajar dari peserta didik 

yang telah mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tema ini kemudian 

                                                           
10 Esa Nur Wahyuni, Op.Cit., hal. 12.  
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dirangkum oleh peneliti dalam sebuah judul pemanfaatan sumber belajar berbasis 

multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMPN 18 Malang. 

BAB I  : Adalah bab pendahuluan. Dalam bab ini membahas latar belakang, 

yakni menjelaskan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. Rumusan masalah, berisi tentang masalah apa yang 

akan ditemukan oleh peneliti. Tujuan penelitian, memuat tentang 

apa saja tujuan dari penelitian ini. Kontribusi penelitian, memuat 

tentang apa manfaat ataupun guna dari hasil penelitian yang 

didapatkan. Sedangkan sistematika penulisan, berisi tentang 

bagaimana sistematika penulisan laporan hasil penelitian. 

BAB II  : Adalah bab tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan tentang teori 

sebagai acuan dasar dalam  pengertian Pemanfaatan, pengertian 

Sumber Belajar, pengertian Multimedia, pengertian Motivasi 

Belajar, dan SMPN 18 Malang. 

Bab III : Adalah bab metode penelitian. Bab ini meliputi pendekatan dan 

metode yang digunakan, lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai 

objek penelitian, sumber data, bagaimana data tersebut diperoleh, 

teknik pengumpulan data, yakni bagaimana peneliti mengumpulkan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV : Adalah bab hasil penelitian: Bab ini berisi tentang hasil dan 

pembahasan, yang meliputi; latar belakang objek penelitian, 

penyajian dan analisis data yang berangkat dari paparan dan temuan 

penelitian meliputi: bagaimana pemanfaatan sumber belajar berbasis 



9 
 

multimedia dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 

18 Malang? bagaimana motivasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan memanfaatkan 

sumber belajar berbasis multimedia di SMPN 18 Malang? 

BAB V : Adalah bab kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan kesimpulan 

dari beberapa pembahasan dalam penelitian ini dan berisi saran-

saran. 

 


