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ABSTRAK 

PENGGUNAAN BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PAI KELAS X DI SMAS 

TAMANSISWA TELUK BETUNG 

 

Oleh 

Wandira Saputra 

 

Melaksanakan pembelajaran yang inovatif merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Buku sekolah elektronik (BSE) adalah 

salah satu sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Peserta didik 

SMAS Tamansiswa Teluk Betung sudah menggunakan buku sekolah elektronik 

(BSE). Namun, penggunaan buku sekolah elektronik (BSE) di SMAS 

Tamansiswa Teluk Betung belum dapat meningkatkan minat belajar PAI peserta 

didik. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana 

penggunaan buku sekolah elektronik (BSE)  dalam meningkatkan minat belajar 

PAI kelas X di SMAS Tamansiswa Teluk Betung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan buku sekolah elektronik dalam meningkatkan 

minat belajar PAI kelas X di SMAS Tamansiswa Teluk Betung. Pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMAS Tamansiswa Teluk Betung. 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Prosedur analisis data penelitian ini adalah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan buku sekolah elektronik  

dalam meningkatkan minat belajar PAI dengan indikator perasaan senang, 

perhatian, ketertarikan dan keterlibatan dalam pembelajaran PAI, maka terlihat 

bahwa penggunaan buku sekolah elektronik sangatlah berguna serta bermanfaat 

bagi peserta didik, dan minat belajar PAI peserta didik sudah cukup bagus. 

Kata Kunci : Buku Sekolah Elektronik, Minat Belajar PAI 
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MOTTO 

 

ُبُُِٱۡدعُ  َُربَِّك َُسبِيِل ُبُُِٱۡلَمۡىِعظَِةٱۡلَحَسنَِةُ وَُُٲۡلِحۡكَمةُِإِلَٰى ِذۡله م ُُٲلَّتِيَوَجٰ ُإِنَّ ُأَۡحَسه ُۚ ِهَي

َُعهَُسبِيلِهُِ ُبَِمهَُضلَّ ُبُُِۦَربََّكُه َىُأَۡعلَم  ۡهتَِذيهََُوه َىُأَۡعلَم   ٥٢١ُُٲۡلم 

 

 

Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahuiorang-orang yang mendapat petunjuk” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata  

yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah 

“Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam Meningkatkan Minat Belajar 

PAI Kelas X di SMAS Tamansiswa Teluk Betung”. Adapun uraian beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Penggunaan berasal dari kata dasar guna, penggunaan pun memiliki arti dari 

kata nomina atau kata benda sehingga penggunaan dapat menyatakan nama dari 

seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Definisi 

penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, penggunaan 

pun bisa diartikan sebagai pemakaian. Dari kata dasar, guna berarti faedah, 

manfaat,  fungsi dan kebaikan. Sedangkan dari kata turunan menjadi berguna 

yakni biasa berarti berfaedah, bermanfaat dan mendatangkan kebaikan 

(keuntungan). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan adalah proses, cara, 

perbuatan menggunakan sesuatu dan bisa diartikan sebagai pemakaian.
1
 

Buku sekolah elektronik adalah kumpulan buku-buku paket mata pelajaran 

yang berbentuk electronic book (e-book). 

                                                             
1
Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Buana Raya, 2005). 
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Meningkatkan berasal dari kata dasar tingkat yang artinya batas waktu, proses, 

kejadian, babak, dan tahap. Sedangkan definisi meningkatkan yakni menaikkan, 

mempertinggi, memperhebat, dan mengangkat diri. 

Minat adalah keinginan, kehendak, kesukaan. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat.  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Pendidikan Agama Islam yaitu usaha sadar, meyakini dan mengahayati dalam 

mengamalkan agama Islam melalui bimbingan atau pengajaran yang mana semua 

itu memerlukan upaya yang sadar dan benar-benar dalam pengamalannya yang 

memperhatikan tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang berpegang teguh 

pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  

Dalam skripsi “Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam 

Meningkatkan Minat Belajar PAI Kelas X di SMAS Tamansiswa Teluk Betung” 

penulis bermaksud untuk meningkatkan minat belajar PAI pada peserta didik 

dengan menggunakan buku sekolah elektronik (BSE). 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukkan judul 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 



3 
 

 
 

1. Alasan Objektif 

a. Bahwa pada era modern ini zaman semakin canggih dan telephone 

selelur/handphone semakin mudah didapat dan banyak orang yang 

memiliki terutama disekolah banyak peserta yang membawa 

handphone saat sekolah. 

b. Guna mengikuti perkembangan zaman sekaligus memberi inovasi 

terhadap pembelajaran agar tidak membosankan bagi peserta didik. 

c. Memberikan peluang bagi peserta didik untuk belajar lebih mudah dan 

bisa dibawa kemana saja, kapan saja dan dimana saja bila ada buku 

sekolah elektronik didalam handphone nya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Buku sekolah elektronik adalah salah satu sarana penting dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rangka menyediakan buku 

yang memenuhi standar nasional pendidikan, bermutu dan murah yang 

diwujudkan dalam bentuk e-book. 

b. Pokok bahasan skripsi ini relavan dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di jurusan pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan 

keguruan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Buku merupakan indikator ilmu yang harus dimiliki, semakin banyak buku 

yang kita baca maka semakin banyak pula pengetahuan dan wawasan yang kita 

miliki. Buku memang tidak dapat dikesampingkan.  
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Sebagai penunjang pendidikan, buku merupakan salah satu sarana penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2
 Seiring dengan perkembangan zaman dan 

teknologi yang semakin pesat, buku berbasis elektronik menjadi inovasi baru pada 

dunia pendidikan. Buku yang dikenal dengan sebutan buku sekolah elektronik 

(BSE) diharapkan dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik sebagai 

inovasi dalam pembelajaran. 

Maka dari hal tersebut, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang 

sejak tahun 2011 mengganti nama menjadi Kementrian Pendidikan dan 

kebudayaan (Kemendikbud) tlah membeli hak cipta buku teks pelajaran dari 

beberapa penerbit dan penulis lalu selanjutnya buku-buku tersebut disajikan 

dalam bentuk Electronik Book (e-book) yang dinamakan buku sekolah elektronik 

(BSE). Untuk mempermudah menyebarluaskan ilmu dan akses bagi para pendidik 

dan para peserta didik dalam mendapatkan buku pelajaran. 

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan situs 

tempat mengunduh koleksi buku sekolah elektronik (BSE) tersebut, melalui 

http://bse.kemendikbud.go.id/ situs tersebut merupakan bentuk keberpihakan 

Kemendikbud pada masyarakat dalam upaya pemerataan akses pendidikan. 

Dalam situs tersebut, terdapat sekitar 48 buku pelajaran bagi SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/SMK dan MA memuat beberapa mata pelajaran disekolah. File 

dapat diunduh dalam bentuk zip lalu setelah diekstrak, dihasilkan buku pelajaran 

dalam format pdf. Ukuran buku sekolah elektronik ini berkisar 2 hingga 20 MB. 

Setiap masyarakatberhak mengunduh, mencetak, memperbanyak, bahkan menjual 

                                                             
2
Muhammad Ilham, „Peranan Buku Sekolah Elektronik Dalam Meningkatkan 

PrestasiBelajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SDN Jetak 

Probolinggo‟, Skripsi, 2009. 

http://bse.kemendikbud.go.id/
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buku digital yang terdapat dalam situs tersebut, baik dalam bentuk buku maupun 

rekaman (CD/DVD). 

Buku-buku teks pelajaran ini telah dinilai layak gunanya oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran 

yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, 

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008. 

Ada dua fasilitas yang disediakan dalam situs tersebut, yakni Download dan Baca 

Online.  

Menurut Mendiknas, Bambang Sudibyo, masyarakat luas dapat mengakses 

secara gratis buku dalam bentuk elektronik atau e-book melalui situs tersebut. 

Pendidik, peserta didik, pemerintah daerah, pengusaha ataupun semua masyarakat 

diperkenankan untuk mengunduh, meng-copy, mencetak, menggandakan, bahkan 

sampai memperdagangkannya. Buku yang diterbitkan secara online tersebut. Dari 

sisi ini, kehadiran BSE bisa dianggap sebagai upaya untuk meringankan beban 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan buku teks untuk putra putrinya.  

Penggunaan buku sekolah elektronik (BSE) tentunya menjadi pengaruh bagi 

dunia pendidikan, dibawah bimbingan pendidik, para peserta didik bisa diajak 

bersama-sama untuk mempelajari buku secara online membahas dan 

mendalaminya secara bersama-sama, melakukan diskusi secara dialogis dan 

interaktif, sehingga atmosfer pembelajaran pun menjadi lebih aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. Namun, dalam pembelajaran tentunya 

memiliki dampak positif dan dampak negatif yang timbul. Hal ini menjadi tugas 
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penting bagi pendidik untuk mengkondisikan hal tersebut dalam proses 

pembelajaran.  

Dewasa ini, memang sudah saatnya sekolah mulai melirik media elektronik 

sebagai upaya untuk melahirkan generasi-generasi masa depan yang tidak gagap 

teknologi, generasi yang mampu berpikir global dan bertindak lokal. Namun 

semua masalah yang ada pada sekolah-sekolah manapun dapat di atasi dengan 

bagaimana kepala sekolah dan guru dalam mengikuti perkembangan zaman. Pada 

masa sekarang sarana informasi sudah semakin mudah dan masalah-masalah yang 

ada bisa di atasi asalkan semua yang berkaitan dengan sekolah mau berusaha. 

Untuk itu, perlu adanyapenggunaan buku sekolah elektronik (BSE) kepada para 

peserta didik oleh pendidik agar memanfaatkan media tersebut secara baik 

gunamempermudah dalam menunjang pembelajaran.  

Kehadiran BSE menjadi awal yang bagus dalam mempersiapkan generasi 

masa depan yang cerdas, terampil, kreatif, dan beradab. lewat sentuhan teknologi 

elektronik yang mencerahkan, SMAS Tamansiswa yang terletak di Jalan WR. 

Supratman No.74, Kupang kota, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 

merupakan salah satu sekolah menengah atas yang dekat dengan pusat kota, 

Letaknya strategis dan banyak dilalui oleh para pengendara yang melintas karna 

sekolahnya dipinggir jalan yang ramai. Sekolahnya sangat mendukung untuk 

belajar menggunakan buku sekolah elektronik (BSE) dikarenakan terlihat dari 

fasilitas dan sarana prasarana yang memadai.  
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Dari pemaparan diatas, Penulis mendapatkan informasi dari Guru PAI Kelas 

X MIPA di SMAS Tamansiswa Teluk Betung yakni Pak Damsi, S.Pd, Beliau 

mengatakan bahwa fasilitas IT dan sarana prasarana di SMAS Tamansiswa Teluk 

betung cukup memadai dan dapat membantu penggunaan BSE, guru PAI di 

SMAS Tamansiswa Teluk betung pernah menggunakan BSE dalam proses 

pembelajaran, kendala menggunakan BSE dalam proses pembelajaran salah 

satunya terdapat pada peserta didik, dan penggunaan BSE dalam proses 

pembelajaran, belum dapat meningkatkan minat belajar PAI pada peserta didik. 

TABEL 1. 1 Data Peserta didik kelas X MIPA SMAS Tamansiswa Teluk 

Betung. 

NO. NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN 

1.  Adeliyansyah Perempuan 

2.  Amanda Minaldi Perempuan 

3.  Amelia Minaldi Perempuan 

4.  Anisa Aulia Perempuan 

5.  Ardiyan Saputra Laki-laki 

6.  Arka Mahendra Laki-laki 

7.  Aura Sukma Aulia Perempuan 

8.  Ayu Amelia Perempuan 

9.  Bery Febrian Laki-laki 

10.  Bima Alfarid Ashar Laki-laki 

11.  Cindy Syafrina Perempuan 

12.  Dera Nur Intan Perempuan 

13.  Dwi Anjeli Perempuan 

14.  Elwadik Sugaray Laki-laki 

15.  Erni Sapitri Perempuan 

16.  Feny Anggraini Perempuan 

17.  Feny Nilam Cahya Perempuan 

18.  Gerdha Fadhlil Firdaus H.P Laki-laki 

19.  Julia Fitri Perempuan 

20.  Karisma Adeliani Perempuan 

21.  Lira Fernanda Perempuan 

22.  M. Ardiansyah Laki-laki 

23.  M. Azziatul Fiqri Laki-laki 

24.  M. Fadillah Laki-laki 
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NO. NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN 

25.  M. Fikal Abdul Muis Laki-laki 

26.  M. Rizky Kurniawan Laki-laki 

27.  Nabila Asofia Putri Perempuan 

28.  Natasya Tri Dewanti Perempuan 

29.  Qilas Sulis Pratama Laki-laki 

30.  Ratu Adila Nur Vidya Perempuan 

31.  Riyo Laki-laki 

32.  Sela Pertiwi Perempuan 

33.  Shabina Kaila Putri Perempuan 

34.  Syarifah Nazma Farah U. A. Perempuan 

35.  Win Dityo Jaya Pratama Laki-laki 

 

     Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul  “Penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dalam Meningkatkan Minat Belajar PAI Kelas X di SMAS Tamansiswa 

Teluk Betung”. 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar memperoleh gambaran yang 

jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah 

dalam memahami isi skripsi ini, maka penelitian ini difokuskan pada penggunaan 

buku sekolah elektronik (BSE)  dalam meningkatkan minat belajar PAI. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang ada, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan buku 

sekolah elektronik (BSE) dalam meningkatkan minat belajar PAI di SMAS 

Tamansiswa Teluk Betung? 
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F. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penggunaan buku sekolah elektronik (BSE) dalam 

Meningkatkan minat belajar PAI kelas X di SMAS Tamansiswa Teluk 

Betung. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat untuk menambah 

pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan baru. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan baru bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pengembangan 

ilmu pendidikan islam pada umumnya. 

2. Kegunaan secara praktis 

a. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung berguna 

sebagai bahan masukan dan kajian keilmuan untuk pengembangan 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan system yang dalam hal ini 

berupa penggunaan buku sekolah elektronik (BSE).  

b. Bagi perpustakaan berguna sebagai input yang sangat penting untuk 

penemuan ilmiah dan dijadikan referensi dan perbandingan.  

c. Bagi SMAS Tamansiswa Teluk Betung berguna sebagai bahan 

masukan tentang sangat pentingnya penggunaan buku sekolah 

elektronik (BSE) dalam meningkatkan mutu mata pelajaran PAI. 
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d. Bagi penulis berguna sebagai bahan masukan tentang sangat 

pentingnya kemajuan teknologi dalam meningkatkan pendidikan.  

H. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan 

2. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini adalah terletak pada peserta didik kelas X MIPA di  

SMAS TamanSiswa Teluk Betung. 

3.       Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada priode 2019/2020. 

I. Tinjauan Pustaka 

Agar tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada, adapun karya 

yang peneliti temukan yang berkaitan dengan Pengunaan buku sekolah 

elektronik dan minat belajar yaitu : 

1. Muhammad Ilham berjudul “Peranan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bidang 

study Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Jetak Probolinggo”  

2. Aisyah Nursyam berjudul “Peningkatan Minat Belajar Siswa 

Melalui Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi”  

Sedangkan penelitian ini berjudul “penggunaan buku sekolah elektronik 

(BSE) dalam meningkatkan minat belajar PAI”. 



 
 

 
 

BAB II 

    KAJIAN TEORI 

 

A. Buku Sekolah Elektronik 

1. Pengertian Buku Sekolah Elektronik 

Buku sekolah elektronik adalah buku-buku teks pelajaran yang telah dibeli 

dan dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

dapat didownload, digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotocopy 

secara luas oleh masyarakat. Buku sekolah elektronik adalah salah satu sarana 

penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rangka 

menyediakan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan, bermutu dan 

murah yang diwujudkan dalam bentuk e-book.
3
 

Buku sekolah elektronik merupakan kebijakan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) guna memudahkan peserta didik dalam 

memperoleh buku yang bermutu dengan harga yang murah dan diharapkan 

bagi Pendidik, peserta didik, pemerintah daerah, pengusaha ataupun semua 

masyarakat diperbolehkan untuk mengunduh, meng-copy, mencetak, 

menggandakan, dan memperdagangkan buku yang diterbitkan secara online 

tersebut. 

 

 

                                                             
3
Muhammad Ilham, „Peranan Buku Sekolah Elektronik Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SDN Jetak Probolinggo‟, 

Skripsi, 2009. hlm, 27 
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2. Landasan Hukum Penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

UU No.12 Tahun 2008 Tentang “Penetapan buku teks pelajaran yang 

memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar 

Nasional Pendidikan perlu menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan 

kegrafikan buku teks pelajaran. 

a. Bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah melakukan 

penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah pertama/madrasah 

tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan telah 

menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, 

penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).  

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat 

kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 
4
 

3. Tujuan Penyelenggaraan Buku Sekolah Elektronik 

Ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan buku teks melalui buku 

sekolah elektronik menurut Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud 

diantaranya : 

 

                                                             
4
UU No.12 Tahun 2008 
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a. Menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa. 

b. Merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

c. Memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak, 

memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau   memperdagangkan BSE 

tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti sesuai dengan 

ketentuan yang  diberlakukan Menteri. 

d. Memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan 

memperdagangkan. 

4. Kelebihan Penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

Secara lebih rinci,  kelebihan penggunaan buku sekolah elektronik (BSE) 

dapat dilihat dari 3 sudut yaitu dari sudut peserta didik, pendidik dan dunia 

pendidikan indonesia : 

a. Dari sudut peserta didik.  

1) Dapat diakses untuk bahan belajar secara berulang-ulang 

2) Dapat menghemat biaya yang keluar untuk membeli buku cetak 

3) Dapat memaksimalkan kesempatan belajar melalui teknologi 

informasi dan internet 

4) Dapat memantapkan pemahamannya terhadap materi pembelajaran 

b. Dari sudut pendidik/guru.  

1) Dapat lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar 

2) Dapat mengembangkan inovasi pembelajaran yang inovatif kreatif 

dan menyenangkan 
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3) Dapat memberikan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

4) Dapat memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran 

c. Dari sudut dunia pendidikan indonesia 

1) Dapat menghemat biaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan 

2) Dapat memajukan dunia pendidikan indonesia karna terdapat 

inovasi baru 

3) Dapat menjadi solusi alternatif terhadap kondisi pendidikan 

indonesia 

4) Dapat menjadi kesempatan belajar melalui teknologi informasi dan 

internet 

5) Dapat menciptakan pentingnya masyarakat yang belajar seumur 

hidup  

5. Kekurangan Penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

Secara lebih rinci,  Kekurangan penggunaan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE) dapat dilihat dari 3 sudut yaitu dari sudut peserta didik, pendidik dan 

dunia pendidikan indonesia: 

a. Dari sudut peserta didik.  

1) Sulit mengakses karna tidak memiliki handphone  

2) Sulit untuk didownload/diunduh karena kurangnya kuota atau 

memory yang cukup 

3) Kurangnya kesadaran untuk memaksimalkan penggunaan BSE 

dengan baik 
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4) Kurangnya pemahaman akan penggunaan teknologi informasi dan 

internet. 

b. Dari sudut pendidik/guru.  

1) Kurangnya mengoptimalkan pembelajaran dengan BSE 

dikarenakan peserta didik mudah bosan dalam pembelajaran 

2) Kurangnya metode yang bervariasi bila menggunakan BSE 

3) Kurangnya kesadaran bagi pendidik untuk menggunakan BSE 

secara stabil. 

c. Dari sudut dunia pendidikan indonesia 

1) Kurangnya media yang memadai berupa laptop/handphone bagi 

yang tidak memiliki 

2) Kurangnya sosialisasi penggunaan BSE secara merata disekolah-

sekolah 

3) Kurangnya pengetahuan tentang iptek bagi masyarakat indonesia 

yang masih belum memahami perkembangan teknologi 

4) Kurangnya kesadaran bagi masyarakat bahwa BSE ini bisa diakses 

dimanapun dan kapanpun tetapi masih belum bisa memaksimalkan 

kesempatan belajar. 
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B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat 

Menurut kamus besar bahasa indonesia minat adalah keinginan, 

kehendak, kesukaan.
5
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat.  

Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa peserta didik lebih menyukai suatu hal daripada lainnya, 

dapat pula dibuktikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

 Peserta didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu, bila 

peserta didik menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai 

beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila peserta didik melihat 

bahwa hasil dari pengalamannya akan membawa kemajuan pada dirinya, 

kemungkinan besar ia akan berminat (termotivasi) untuk mempelajarinnya.
6
 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas. Tanpa ada yang menyuruh, minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap suatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat 

                                                             
5
Sulistyowati. hlm, 265 

6
Slameto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 

hlm, 180 
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terhadap sesuatu tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari 

hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan membantu 

seseorang mempelajarinya. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

peserta didik melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan 

untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukkan pada peserta didik bagaimana pengetahuan atau kecakapan 

tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan 

kebutuhan-kebutuhannya. Bila peserta didik menyadari bahwa belajar 

merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya 

penting, dan bila peserta didik melihat bahwa hasil dari pengalaman 

belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia 

akan berminat dan bermotivasi untuk mempelajarinya.
7
 

2. Pengertian Belajar 

Menurut psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan 

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

                                                             
7
Ibid, 
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Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat 

maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tangan seorang 

anak menjadi bengkok karena tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak 

dapat digolongkan sebagi arti belajar. Demikian pula perubahan tingkah laku 

seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam 

aspek-aspek kematangan, pertumbuhan, dan perkembangan tidak termasuk 

perubahan dalam pengertian belajar. 

Jika demikian, terdapat ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam arti belajar 

sebagai berikut.
8
 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Perubahan ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari 

bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, 

kebiasaannya bertambah. Jadi, perubahan tingkah laku yang terjadi karena 

mabuk atau dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak termasuk perubahan 

dalam pengertian belajar, karena orang yang bersangkutan tidak 

menyadari akan perubahan itu. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsioanal 

Sebagai hasil belajar, perubahan perubahan yang terjadi dalam diri 

sesorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu 

                                                             
8
Ibid, 
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perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan 

berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya jika 

seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari 

tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung 

terus hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia 

dapat menulis indah, menulis dengan pulpen, dapat menulis dengan kapur, 

dan lain sebagainya. Disamping itu dengan kecakapan menulis yang tlah 

dimilikinya ia dapat memperoleh kecakapan-kecakapan lain misalnya, 

dapat menulis surat, menyalin catatan-catatan, mengerjakan soal-soal, dan 

lain sebagainya.
9
 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak belajar itu dilakukan makin 

banyak dan baik baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat 

aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya 

melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya perubahan tingkah 

laku karen usaha orang yang bersangkutan. Misalnya perubahan tingkah 

laku karena kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan 

dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam arti belajar.
10

 

 

 

                                                             
9
Ibid,  

10
Ibid, 
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d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, 

dan lain sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan 

bersifat menetap. Misalnya kecakapan seorang anak dalam memainkan 

piano setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus 

dimiliki bahkan akan makin berkembang jika terus dipergunakan atau 

dilatih. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan 

yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah 

laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar 

mengetik, sebelumnya menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai 

dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan 

dicapainya. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa 

terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkannya. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku  

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar 

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku 
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secara menyeluruh dalam sikap keterampilan, pengetahuan, dan lain 

sebagainya.
11

 

Sebagai contoh jika anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan 

yang paling tampak ialah dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi 

ia akan mengalami perubahan-perubahan lainnya seperti pemahaman 

tentang cara kerja sepeda. Pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, 

pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki sepeda yang 

lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda, dan lain sebagainya. Jadi 

aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. 

3. Pengertian Minat Belajar 

Minat belajar adalah suatu kecendrungan yang mengandung perhatian 

jiwa seseorang yang timbul karena adanya rasa suka, rasa senang, 

pengalaman, dan ketertarikan (seseorang) peserta didik terhadap kegiatan 

belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dalam belajar. 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa minat belajar 

adalah suatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan 

yang disengaja yang pada akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan 

tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

4. Jenis-Jenis Minat Belajar 

Menurut ahmad susanto minat pada seseorang pada prinsipnya dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu :
12
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Ibid,  
12

Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2013). 
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a. Minat belajar yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya 

dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan 

atau bakat ilmiah. 

b. Minat belajar yang timbul karena adanya pengaruh dari luar individu, 

timbul seiring dengan proses perkembangan individu yang 

bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan 

orang tua dan kebiasaan atau adat. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada karena 

pengaruh dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua minat 

tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat minat peserta didik, yang 

berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal tersebut yakni  pemusatan 

perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Kelima faktor tersebut 

sebagai berikut adalah perhatian sangatlah penting dalam mengikuti 

pembelajaran, dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat peserta 

didik dalam belajar. Perhatian dalam belajar yaitu pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sesuatu 

ataumata pelajaran. Peserta didik yang aktivitas belajarnya disertai dengan 

perhatian yang intensif akan lebih sukses serta prestasinya akan lebih 

tinggi. Orang menaruh minat pada suatu aktivitas akan memberikan 

perhatian yang besar, tidak segan mengorbankan waktu dan tenaga demi 
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aktivitas tersebut. Keingintahuan adalah perasaan atau sikap yang kuat 

untuk mengetahui sesuatu, dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak 

tentang sesuatu. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat peserta didik memiliki 

minat belajar yang timbulnya dari luar diri, yakni dorongan dari orang tua, 

dorongan dari guru, dorongan dari lingkungan sekitar, tersedianya sarana 

dan prasarana atau fasilitas, serta keadaan lingkungan. 

6. Aspek-aspek Minat Belajar 

Adapun aspek-aspek minat belajar adalah sebagai berikut : 

a. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak 

mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada 

aspek kognitif berpusat seputar pertanyaan, apakah hal yang diminati akan 

menguntungkan? Apakah akan mendatangkan kepuasan? Ketika sesorang 

melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat 

dari proses suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki 

minat terhadap suatu aktivitas akan dapat mengerti dan mendapatkan 

banyak manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Jumlah waktu 

yang dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh 

dari suatu aktivitas yang dilakukan sehingga suatu aktivitas tersebut akan 

terus dilakukan. Contohnya seperti aktivitas belajar maka pengatahuanlah 

yang diperoleh dari hasil belajar tersebut. 
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b. Aspek Afektif 

Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang 

menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap 

terhadap aktivitas yang diminatinya. Seperti aspek kognitif, aspek afektif 

dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan orang 

lain yang mendukung aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan 

memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal karena kepuasan dan 

manfaat yang telah didapatkannya, serta mendapat penguatan respon dari 

orang tua, guru, kelompok, dan lingkungannya, maka seseorang tersebut 

akan fokus pada aktivitas yang diminatinya dan akan memiliki waktu-

waktu khusus atau memiliki frekuensi yang tinggi untuk melakukan suatu 

aktivitas yang diminatinya tersebut. Contohnya aktivitas membaca buku 

sebagai suatu bentuk minat terhadap kepuasan sesorang dalam 

memperoleh pengetahuan yang didapat ketika membaca buku. 

c. Aspek Psikomotor 

Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau 

pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek 

kognitif dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga 

mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek 

psikomotor. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan 

berusaha mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan 

nyata dari keinginannya. Contohnya minat dalam mengerjakan tugas 
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sebagai bentuk mengaplikasikan pembelajaran yang tlah dipelajari dan 

dibaca. 

7. Indikator Minat Belajar 

Ada beberapa indikator peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi 

hal ini dapat dikenali melalui proses belajar dikelas maupun dirumah.
13

 

Adapun indikator minat belajar adalah sebagai berikut. 

a. Perasaan senang 

Pada umumnya individu yang senang pada sesuatu karena adanya 

minat, biasanya yang disenangi mudah sekali untuk diingat. Sama halnya 

dengan peserta didik yang berminat pada suatu mata pelajaran tertentu 

akan senang dengan pelajaran tersebut. Perasaan senang terlihat dari 

kegairahan dan inisiatifnya dalam mengikuti pelajaran tersebut. 

Kegairahan dan inisiatif ini dapat dilakukan dengan berbagai usaha yang 

dilakukan untuk menguasai ilmu pengetahaun yang terdapat pada mata 

pelajaran tersebut. 

Contoh perasaan senang tersebut yakni selalu bersemangat dalam 

mengembangkan pengetahuan, Senang dalam mengerjakan tugas ataupun 

soal yang berkaitan dengan pelajaran, Hadir saat pelajaran tersebut 

berlangsung, dan tidak mudah bosan dalam menerima pelajaran. 

b. Perhatian 

Peserta didikyang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu akan 

cenderung memberikan perhatian lebih terhadap pelajaran tersebut, 

                                                             
13

Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru Dan Siswa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016).hlm, 270-271 
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Melalui perhatian yang lebih tersebut peserta didik akan lebih mudah 

memahami inti dari pelajaran tersebut. Minat dan perhatian adalah dua hal 

yang dianggap sama dalam penggunaan sehari-hari, perhatian peserta 

didik merupakan konsentrasi terhadap pehatian dari pelajaran yang ia 

perhatikan tanpa mengkesampingkan yang lain. Peserta didik memiliki 

minat tertentu maka dengan sendirinya ia akan memperhatikan objek 

tersebut.  

Contoh perhatian tersebut yakni ketika peserta didik mendengarkan 

penjelasan dari guru, mencatat materi, serta mengerjakan tugas atau soal 

dengan berkonsentrasi. 

c. Ketertarikan 

Peserta didik yang merespon dan memberikan reaksi terhadap apa 

yang disampaikan guru pada saat proses pembelajaran dikelas adalah 

bentuk ketertarikan. tanggapan yang diberikan menunjukkan apa yang 

disampaikan guru tersebut menarik perhatiannya sehingga ketertarikan 

berupa rasa ingin tahu yang lebih timbul dari diri peserta didik. 

Ketertarikan sangat berhubungan dengan minat seseorang, baik itu 

ketertarikan pada suatu benda, orang, kegiatan atau pengalaman afektif 

yang dirangsang oleh ketertarikan tersebut. 

Contoh ketertarikan tersebut yakni antusias dalam mengikuti pelajaran, 

tindakan menunda untuk mengerjakan tugas dari guru, belajar dengan giat, 

serta gemar membaca buku atau sumber belajar lainnya. 
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d. Keterlibatan 

Kerja keras dan keuletan peserta didik dalam melaksanakan 

pembelajaran termasuk dalam keterlibatan, Peserta didik tersebut selalu 

belajar dengan giat, selalu berusaha menemukan hal-hal baru yang 

berkaitan dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan ini peserta 

didik memiliki keinginan untuk memperluas pengetahuannya, 

mengembangkan diri, memperoleh kepercayaan diri dan memiliki rasa 

ingin tahu adalah keterlibatan dalam minat belajar.  

Contoh keterlibatan lainnya yakni aktif dalam berdiskusi, aktif 

bertanya, aktif menggapi, dan aktif menjawab pertanyaan dari guru. 

C. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

a. Menurut Ramayulis mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam 

adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna 

dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna 

budi pekertinya (akhlak), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir 

dalam pekerjaanya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun 

tulisan.
14

 

b. Menurut Zakiyah Daradjat berpendapat bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta 

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh 

(kaffah), lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Pendidikan Agama Islam di sekolah, diharapkan mampu membentuk 

keislamanpribadi (individu) dan keislaman sosial sehingga pendidikan 

agama diharapkan jangan sampai menumbuhkan sikap fanatisme, 

menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan 

masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan hidup umat 

beragama dan memperlemah persatuan dan kesatuan nasional.  
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Heri Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (bandung: 

Alfabeta, 2013).hlm, 202 
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Dengan kata lain, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu 

menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti yang luas, yaitu ukhuwah 

fi al-ubudiyah, ukhuwah fi alinsaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa 

al-nasab, dan ukhuwah fi din al-islamiyah. 

 

Dalam materi pendidikan agama Islam mencakup bahan-bahan pendidikan 

agama berupa kegiatan, atau pengetahuan dan pengalaman serta nilai atau norma-

norma dan sikap dengan sengaja dan sistematis di berikan kepada peserta didik 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama. Materi pembelajaran yang 

dipilih haruslah yang dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang telah di pelajarinya dengan cara tersebut pesertadidik 

terhindar dari materi-materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi.
15

 

Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam idealnya pendidikan 

agama Islam mendasari pendidikan-pendidikan lain, serta menjadi suatu hal yang 

disenangi oleh masyarakat, orang tua, dan peserta didik.
16

 

Pendidikan Agama Islam juga memiliki makna mengasuh, membimbing, 

mendorong mengusahakan, menumbuh kembangkan manusia bertakwa. Takwa 

                                                             
15

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). hlm, 94 
16

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 

hlm, 6-8 
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merupakan derajat yang menunjukkan kualitas manusia bukan saja dihadapan 

sesama manusia tetapi juga dihadapan Allah SWT.
17

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam yaitu usaha sadar, meyakini dan mengahayati dalam mengamalkan agama 

Islam melalui bimbingan atau pengajaran yang mana semua itu memerlukan 

upaya yang sadar dan benar-benar dalam pengamalannya yang memperhatikan 

tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah.  

Sebagaimana yang tlah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Qur‟an Surah Al-

Imran (3 ) Ayat 104 yang berbunyi : 

ئُِ
َٰٓ نَكِرَُُُۚوأ ۟ولَٰ وِفَُويَْنهَْىَنَُعِهُٱْلم  وَنُبِٲْلَمْعر  ىَنُإِلَىُٱْلَخْيِرَُويَأْم ر  ةٌُيَْذع  مَّ

ْمُأ  نك  ىنََُوْلتَك هُمِّ ْفلِح  ُٱْلم  َكُه م   

Artinya“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munka, 

rmerekalah orang-orang yang beruntung”. 
18

 

Ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; 

sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. 

Karena Pendidikan Agama Islam harus mempunyai tujuan yang bagus dan 

baik diharapkan mampu menjalin Ukhuwah Islamiah seperti yang diharapkan dan 

menghargai satu sama lain atau dengan agama lain, suku, ras dan tradisi yang 

berbeda-beda agar terciptanya kerukunan, terciptanya kebersamaan atau hidup 

bertoleransi dan saling menyeru kepada kebaikan. 
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Nusa putra dan Lisnawati Santi, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam 

(bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).  hlm, 1 
18Q.S Al-Imran (3 ) : 104 
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Sebagaimana yang tlah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Qur‟an Surah 

An-nahl (16) Ayat 125 yang berbunyi : 

َُوٱۡلَمىُۡ ُإِلَٰىَُسبِيِلَُربَِّكُبِٲۡلِحۡكَمِة َُعهُۡدع  ُبَِمهَُضلَّ ُأَۡعلَم  َُربََّكُه َى ُإِنَّ
ِذۡله مُبِٲلَّتِيُِهَيُأَۡحَسه ُۚ َُوَجٰ ِعظَِةٱۡلَحَسنَِة 

ۡهتَِذيَهُ ُبِٲۡلم   ٥٢١َُسبِيلِهِۦَُوه َىُأَۡعلَم 

Artinya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
19

 

Hikmah ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara 

yang hak dengan yang bathil. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Al Syaibani, tujuanpendidikanagama islam adalah : 

a. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa 

pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani 

dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia 

dan di akhirat. 

b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku 

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan 

kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 

c. Tujuanprofesional yang 

berkaitandenganpendidikandanpengajaransebagaiilmu, sebagaiseni, 

sebagaiprofesi, dansebagaikegiatanmasyarakat.
20

 

 

 
 

 

 

 

3. Fungi Pendidikan Agama Islam 
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Q.S An-nahl (16) Ayat 125 
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Arifuddin Arif, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kultura, 2008). 
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Muhaimin menjelaskan bahwa diantara fungsi pendidikan agama Islam 

bagi peserta didik yaitu untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar 

mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas 

hidupnya di muka bumi, baik sebagai, Abdullah (hamba Allah yang harus 

tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak-Nya serta mengabdi 

hanya kepada-Nya) maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi yang 

menyangkut pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam 

keluarga/rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap 

alam.
21

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan agama Islam, antara lain:  

a. Menumbuhkan dan memelihara keimanan.  

b. Membina dan menumbuhkan akhlak mulia.  

c. Membina dan meluruskan ibadah.  

d. Menggairahkan amal dan melaksanakan ibadah. mempertebal rasa dan 

sikap keberagamaan serta mempertinggi solidaritas sosial.  

 

 

 

 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  
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Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). 
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Materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-

ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu: Al-quran dan Sunnah 

Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan 

hasil istimbat atau ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang 

bersifat umum, lebih rinci dan mendetail.  

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang 

ditujukkan untuk dapat menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan 

antara Iman, Islam, dan Ihsan. yang diwujudkan dalam:  

a. Hubungan Manusia dengan Pencipta. Membentuk manusia Indonesia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur.  

b. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri. Menghargai dan 

menghormati diri sendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan 

dan ketakwaan.  

c. Hubungan Manusia dengan Sesama. Menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.  

d. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Alam. Penyesuaian mental 

keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial. 

Keempat hubungan tersebut di atas, tercakup dalam kurikulum Pendidikan 

Agama Islam yang tersusun dalam beberapa materi, yaitu:  

a. Al-Quran dan Al-Hadis yang menekankan pada kemampuan 

membaca, menulis, dan menterjemahkan serta menampilkan dan 
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mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadits dengan baik dan 

benar.  

b. Akidah Akhlak yang menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan, menghayati, meneladani, menekankan 

pada pengamalan sikap terpuji dan menghindari akhlak tercela serta 

mengamalkan sifat-sifat Allah dan nilai-nilai keimanan dalam 

kehidupan sehari-hari. menekankan pada pengamalan sikap terpuji dan 

menghindari akhlak tercela.  

c. Fiqih yang menekankan pada kemampuan untuk memahami, 

meneladani dan mengamalkan ibadah dan mu‟amalah yang baik dan 

benar.  

d. Sejarah Kebudayaan Islam yang menekankan pada kemampuan 

mengambil pelajaran (ibrah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, 

meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi, dan mengaitkannya 

dengan fenomena-fenomena sosial, untuk melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

D. Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam Meningkatkan Minat 

Belajar PAI 

1. Implementasi Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

Buku sekolah elektronik dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, 

karena keunggulannya berupa biaya pengembangan yang lebih murah sebab, 

bila buku sekolah elektronik (BSE) dikelola dengan baik maka di bandingkan 

dengan buku cetak dari penerbit dari segi harga lebih terjangkau sehingga 
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peserta didik tidak lagi tebebani oleh buku cetak dari penerbit yang harganya 

jauh lebih mahal di banding buku sekolah elektronik (BSE). 

2. Implementasi Meningkatkan Minat Belajar PAI 

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif 

untuk meningkatkan minat belajar pada suatu objek yang baru adalah dengan 

menggunakan minat-minat peserta didik yang telah ada. Misalnya peserta 

didik menaruh minat pada menghafal Al-Qur‟an. Sebelum mengajarkan cara 

menghafal Al-Qur‟an. Pengajar dapat menarik perhatian peserta didik dengan 

menceritakan sedikit mengenai acara atau kompetisi menghafal Al-Qur‟an, 

kemudian sedikit demi sedikit diarahkan ke materi pelajaran yang 

sesungguhnya. 

Disamping memanfaatkan minat yang tlah ada, tanner dan tanner  

menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk minat-minat baru 

pada diri peserta didik. Ini dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi 

pada peserta didik mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang 

lalu, menguraikan kegunaannya bagi peserta didik dimasa yang akan datang.  

Rooijakkers berpendapat hal ini dapat pula dicapai dengan cara 

menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang 

sudah diketahui kebanyakan peserta didik. Misalnya, akan menaruh perhatian 

mengenai kaligrafi. Hal ini bisa dikaitkan dengan pameran-pameran lukisan 

kaligrafi yang diadakan setiap tahun. 
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Bila usaha-usaha diatas tidak berhasil, pengajar dapat memakai insentif 

dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Insentif merupakan alat yang 

dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau 

melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. Diharapkan 

pembagian insentif akan membangkitkan motivasi peserta didik, dan minat 

terhadap bahan yang diajarkannya pun akan muncul. 

Studi-studi eksperimental menunjukan bahwa para peserta didik yang 

secara teratur dan sistematis diberi hadiah karena telah bekerja dengan baik 

atau jatuh karenaperbaikan dalam kualitas pekerjaannya, cenderung bekerja 

lebih baik daripada peserta didik yang dimarahi atau dikritikkarena 

pekerjannya yang buruk atau karenatidak adanya kemajuan. Menghukum 

peserta didik karena hasil kerjanya buruk tidak terbukti efektif, bahkan yang 

hukumannya kuat dan sering lebih menghambat belajar. Tetapi hukuman yang 

ringan masih lebih baik daripada tidak ada perhatian sama sekali. Hendaknya 

pengajar bertindak bijaksana dalam menggunakan insentif. Insentif apapun 

yang dipakai perlu disesuaiakan dengan diri siswa masing-masing. 

3. Buku Sekolah Elektronik Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang besar 

terhadap dunia pendidikan. Berbagai inovasi selalu diusahakan oleh para 

pelaku pendidikan, misalnya terkait materi pendidikan, kebutuhan kepala 

sekolah, dan kebutuhan guru saat mengajar. Hal ini yang kemudian menuntut 

semua pihak, baik itu guru maupun kepala sekolah harus dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan teknologi informasi tersebut.  
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Salah satu bentuk inovasi yang muncul adalah media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dalam hal ini berupa buku sekolah elektronik 

yang terkait dengan penelitian ini. 

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi berupa buku sekolah 

elektronik secara konseptual adalah pembelajaran tatap muka dengan dukungan 

teknologi informasi. Namun di lain pihak, jika kepuasan itu berkurang maka 

minatseseorangpunakanberkurang. 

Minat yang dibicarakan disini berbeda dengan minat yang sifatnya sesaat 

yang biasa dikenal dengan keinginan sesaat. Perbedaanya adalah minat 

sesungguhnya lebih menetap atau bertahan lama pada diri seseorang. Meskipun 

keinginan sesaat ini pada awalnya dapat menjadi motivasi seperti halnya minat, 

tetapi lama-kelamaan dapat berkurang karena aktivitas yang 

membangkitkannya hanya bersifat sementara atau sesaat. Lebih dari itu minat 

dapat berperan secara efektif untuk menunjang pengambilan keputusan oleh 

seseorang.
22

 

Dengan demikian penggunaan buku sekolah elektronik tentunya dapat 

meningkatkan minat belajar jika pembelajaran dilakukan dengan inovatif dan 

menyenangkan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. 

 

 

 

 

                                                             
22

Aisyah Nursyam, „Peningkatan Minat Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran 

Berbasis Teknologi Informasi Increased Interest in Student Learning Through Information 

Technology- Based Learning Media‟, 18.1 (2019) hlm,  811–19. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Muhammad Ilham melakukan penelitian dengan berjudul “Peranan Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

bidang study Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Jetak Probolinggo” 

Memberikan kesimpulan bahwa : 

Dari hasil analisis data penelitian ini telah diketahui bahwa ada Peranan 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam bidang study Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Jetak 

Probolinggo mempunyai pengaruh yang positif korelasi yang sedang atau 

signifikan terhadap peningkatan prestasi siswa.  

Dari hasil penghitungan product moment hasil yang di peroleh adalah 0,45 

pada tabel interpretasi barada pada nilai r = 0,40 – 0,70 menunjukkan bahwa 

antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukupan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak 

pada peranan/penggunaan buku sekolah elektronik yang menjadi media dalam 

pembelajaran PAI. Perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian ini 

untuk meningkatkan prestasi belajar PAI, sedangkan yang saya teliti yakni 

bertujuan untuk meningkatkan minat belajar PAI. 

Aisyah Nursyam melakukan penelitian dengan berjudul “Peningkatan 

Minat Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi” Memberikan kesimpulan bahwa : 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 
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teknologi informasi dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas X IPA 3 

SMA Negeri 9 Bone.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan elama 2 siklus, 

yakni Minat belajar dan hasil belajar pada siklus I terdapat 9 orang dengan 

presentase 34,61 % termasuk dalam kategori belum tuntas dan 17 Orang 

dengan presentase 65,39 % yang termasuk dalam kategori tuntas, berarti ada 9 

orang yang perlu melakukan perbaikan karena belum mencapai kriteria 

ketuntasan. 

Hal ini menunjukan bahwa pada siklus I ketuntasan secara klasikal belum 

mencapai 80% maka perlu dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II terdapat 1 

orang dengan presentase 3,84 % termasuk dalam kategori belum tuntas dan 25 

Orang dengan presentase 96,16 % yangtermasuk dalam kategori tuntas. Hal 

ini menunjukan bahwa pada siklus II ketuntasan secara klasikal sudah 

mencapai lebih dari 80%. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya 

teliti adalah terletak pada tujuan penelitian yang saya teliti yakni bertujuan 

untuk meningkatkan minat belajar.  

Perbedaannya yaitu terletak pada tujuan minat belajarnya dengan melalui 

media berbasis teknologi informasi yang bersifat umum, sedangkan media 

yang sedang saya teliti untuk meningkatkan minat belajar yakni melalui 

media berbasis teknologi informasi bersifat khusus yakni buku sekolah 

elektronik. 
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F.  Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelian ini menjelaskan mengenai penggunaan buku sekolah 

elektronik (BSE) dalam meningkatkan minat belajar PAI. Dimana variabel 

independen adalah penggunaan buku sekolah elektronik (BSE) dan variabel 

dependen adalah minat belajar PAI. 

  GAMBAR  2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, 

misalnya secara etimologis, teknis, statistik dan lain sebagainya. Umumnya 

pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara 

penelitian. 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat diajukan hipotesis dalam 

penelitian ini yakni penggunaan buku sekolah elektronik dalam meningkatkan 

minat belajar PAI. 

 

 

Penggunaan Buku 

Sekolah Elektronik 

(BSE) 

Peserta Didik 

Minat Belajar PAI 
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