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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian 

informasi kepada peserta didik saja. Tetapi sesuai dengan kemajuan dan 

tuntutan zaman, seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk 

memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu 

membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar.
1
Guru juga dituntut 

agar kreatif dalam pembelajaran. 

Guru yang kreatif tidak hanya menyampaikan materi saja di kelas, 

melainkan guru dapat menyampaikan materi dengan jelas sehingga materi 

yang disampaikan kepada siswa dapat dipahami dan siswa merasa senang 

saat menerima materi tersebut. Selain itu, seorang guru yang kreatif dapat 

menggunakan media pembelajaran supaya siswa lebih mudah memahami 

materi. Dengan adanya guru kreatif maka siswa tidak bosan dan malas 

dikelas dan mereka merasa senang dalam proses belajar mengajar. 

Kreativitas guru didalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan oleh 

siswa baik dalam proses belajar mengajar maupun kelancaran dalam 

menyampaikan materi. Dimana kreativitas merupakan kemampuan untuk 

berfikir mengenai sesuatu, dalam cara yang baru dan tidak biasa serta 
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memikirkan solusi-solusi unik terhadap masalah.
2
Hamzah B. Uno dan 

Nurdin Mohamad mendefinisikan kreativitas sebagai berikut: 

1) Kreatif sering digambarkan dengan kemampuan berfikir kritis 

dan banyak ide, serta banyak ide dan gagasan 

2) Orang kreatif melihat hal yang sama, tetapi melalui cara 

berfikir yang beda 

3) Kemampuan menggabungkan sesuatu yang belum pernah 

tergabung sebelumnya 

4) Kemampuan untuk menemukan atau mendapatkan ide dan 

pemecahan baru.
3
 

 Jadi, kreativitas guru adalah kemampuan guru menciptakan atau 

menghasilkan sesuatu yang baru dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan 

seorang guru dalam proses pembelajaran dituntut untuk memiliki 

kemampuan menggunakan media pembelajaran sangat penting dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dalam proses pembelajaran, media telah dikenal sebagai alat bantu 

mengajar yang seharusnya dimanfaatkan oleh pengajar, namun kerap kali 

terabaikan. Problematika yang dihadapi oleh guru tidak dimanfaatkannya 

media dalam proses pembelajaran, pada umumnya disebabkan oleh 

berbagai alasan, seperti waktu persiapan mengajar terbatas, sulit mencari 

media yang tepat, biaya tidak tersedia, atau alasan lain. Hal tersebut 

sebenarnya tidak perlumuncul apabila pengetahuan akan ragam media, 

karakteristik, serta kemampuan masing-masing diketahui oleh para 

pengajar. Media sebagai alat bantu mengajar berkembang demikian 
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pesatnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Alat atau media pengajaran 

dapat membantu pendidik membawa dunia luas ke dalam kelas.
4
 Jadi, 

kreativitas guru dalam menggunakan media ini sangat diperlukan dalam 

merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian sehingga terjadi 

proses belajar mengajar serta akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau 

usaha yang dapat memeberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur 

dengan alat atau tes tertentu. Dalam proses pendidikan prestasi dapat 

diartikan sebagai hasil dari proses belajar mengajar, yakni penguasaan, 

perubahan emosional, atau perubahan tingkah laku yang dapat dilakukan 

dengan tes tertentu.
5
 Apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar sering disebut prestasi belajar. jadi, dapat dikatakan 

bahwa prestasi merupakan hasil dari proses belajar mengajar, jika hasil 

belajar memuaskan maka prestasi belajar siswa baik dan proses belajar 

mengajar yang dilakukan guru sudah berhasil. 

Kreativitas guru menggunakan media pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan seorang guru untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada dan seorang guru harus mampu menggunakan 

media, sehingga siswa dapat mengamati, mendemonstrasikan dan 

mempraktekkan sehingga siswa lebih memahami materi yang disampaikan 
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oleh guru. Dengan kreatifnya guru dalam menggunakan media 

menyebabkan siswa bersemangat dan aktif dalam belajar. Dengan 

demikian, semakin kreatif guru menggunakan media pembelajaran maka 

prestasi belajar siswa akan maksimal. 

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kecamatan Singingi, guru Pendidikan Agama Islam selalu 

menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Ini bisa 

dilihat dari observasi yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan 

Singingi. Kreativitas guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Kecamatan Singingi dapat dilihat dari kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam teknik penggunaan media sudah tergolong baik, ini 

bisa dilihat dari guru yang memanfaatkan media sosial LINE sebagai 

media pembelajaran dengan membentuk grup kelas pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, guru sudah menggunakan media 

sesuai dengan materi yang diajarkan, guru sudah menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi disetiap materi pelajaran yang diajarkan. 

Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan 

bervariasi disetiap materi pelajaran ini siswa dapat memahami materi 

dengan mudah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Namun pada kenyataannya, masih terdapat siswa yang  mendapatkan nilai 

rendah. Hal ini bisa dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM pada 

saat ujian semester yakni dibawah 75 
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2. Didapatkan sebanyak 9,72% siswa yang mendapat remedial 

pada saat ulangan harian diadakan.  

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

Dari beberapa gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Kreativitas Guru dalam 

Menggunakan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kecamatam Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan, maka disini akan 

dijelaskan beberapa istilah : 

1. Kreativitas 

Kreativitas adalah proses kemampuan untuk menciptakan suatu produk 

baru, atau kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah.
6
 Yang dimaksud oleh 

penulis bahwa kreativitas adalah kemampuan guru dalam menciptakan 

sesuatu yang baru baginya terutama dalam proses mengajar. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan 

seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun 
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psikomotorik. Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses 

menyampaikan ajaran Islam melalui pengajaran, bimbingan, dan 

pelatihan kepada seseorang atau sekelompok orang.
7
 Yang dimaksud 

penulis disini Pendidikan Agama Islam adalah Pelajaran bidang studi. 

3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruksional dilingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar.
8
 Yang dimaksud adalah media 

pembelajaran alat bantu proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

4. Prestasi Belajar 

Tohirin menambahkan definisi dari prestasi belajar adalah apa 

yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.
9
 

Yang penulis maksud adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kreativitas guru dalam menggunakan media pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Kecamatan Singingi belum 

maksimal. 
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b. Faktor yang mempengaruhi Kreativitas guru dalam menggunakan 

media pada mata pelajaran Penddikan Agama Islam di SMAN 1 

Kecamatan Singingi 

c. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 1 Kecamatan Singingi relatif rendah. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut jawaban 

penelitian, sementara kemampuan dan kesempatan penulis terbatas, 

maka permasalahan yang akan dibatasi hanya pada masalah : Pengaruh 

Kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan media 

terhadap prestasi belajar siswa di SMAN 1 Kecamatan Singingi. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian dan latar belakang diatas, rumusan 

masalah penelitian ini adalah : “Apakah Ada Pengaruh yang Signifikan 

Antara Kreativitas Guru Dalam Menggunakan Media Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMAN 1 Kecamatan Singingi?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh yang Signifikan 

Antara Kreativitas Guru Dalam Menggunakan Media Pembelajaran 
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Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMAN 1 Kecamatan Singingi. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Ilmu Pendidikan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

perkembangan ilmu Pendidikan Agama Islam khususnya mengenai 

media pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran 

yang aktif dengan menggunakan media pembelajaran.  

2) Siswa lebih paham dan lebih antusias terhadap materi yang  

diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran. 

c. Bagi Guru  

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2) Meningkatkan kreatifitas dalam mengajar.  

3) Menjadi rujukan dalam penerapan strategi pembelajaran yang 

mampu mengembangkan pemikiran maupun sikap kreatif dan 

kritis siswa agar lebih optimal. 


