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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Kajian Teoretis 

1. Kreativitas Guru 

a. Pengertian Kreativitas Guru 

Guru dalam penampilan yang sejati, dituntut menunjukkan 

perwujudan pribadi yang utuh, unik, dan holistik. Posisi guru sebagai 

perwujudan individu yang “digugu dan ditiru”, menunjukkan harapan 

masyarakat akan keteladanan guru sebagai pribadi yang utuh, dengan 

kompetensi yang sarat nilai sebagai sebuah kepribadian unik karena 

bersifat khas dibandingkan dengan jabatan lain. Kreativitas adalah 

salah satu kata kunci yang perlu dilakukan guru untuk memberikan 

layanan pendidikan yang maksimal sesuai kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan. Sebagaimana menjadi guru yang 

kreatif.
12

 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 

menunjukkan proses krativitas tersebut. Kreativitas merupakan 

sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan 

menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan 

oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan 
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sesuatu. Didalam al-Quran ayat yang berkaitan dengan dasar untuk 

bersikap kreatif, pada surat an-Nahl ayat 17: 

 

Artinya: Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan 

yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka mengapa kamu 

tidak mengambil pelajaran. 

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas 

merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya 

ditopang, dibimbing dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri 

adalah seorang kreator dan motivator, yang berada di pusat proses 

pendidikan. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk 

menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik 

sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan 

tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan 

bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari 

yang telah dikerjakan sebelumnya dan apa yang dikerjakan di masa 

mendatang lebih baik dari sekarang.
13

 

Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad mendefinisikan kreativitas 

sebagai berikut: 

a. Kreatif sering digambarkan dengan kemampuan berfikir kritis 

dan banyak ide, serta banyak ide dan gagasan 

b. Orang kreatif melihat hal yang sama, tetapi melalui cara 

berfikir yang beda 

c. Kemampuan menggabungkan sesuatu yang belum pernah 

tergabung sebelumnya 
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d. Kemampuan untuk menemukan atau mendapatkan ide dan 

pemecahan baru.
14

 

Kreativitas adalah hasil belajar dan kecakapan kognitif, sehingga 

untuk menjadi kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar 

mengajar.
15

 Profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus dituntut 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh 

karena itu, nilai keunggulan yang harus dimiliki guru adalah 

kreativitas. Kreativitas didefinisikan dari 4 dimensi, yaitu: 

a. Person  

1) Mampu melihat masalah dari segala arah 

2) Hasrat ingin tahu besar 

3) Terbuka terhadap pengalaman baru 

4) Suka tugas yang menantang 

5) Wawasan luas 

6) Menghargai karya orang lain 

b. Proses 

Kreativitas dalam proses dinyatakan sebagai “Creativity is a 

person that manifest in self in fluency, in flexibility as well as 

in originality of thinking” dalam proses kreativitas ada 4 tahap, 

yaitu: 

1) Tahap pengenalan: merasakan ada masalah dalam  

kegiatan yang dilakukan 

2) Tahap persiapan: mengumpulkan informasi penyebab 

masalah yang dirasakan dalam kegiatan itu 

3) Tahap iluminasi: saat timbulnya inspirasi/gagasan 

pemecahan masalah 

4) Tahap verifikasi: tahap pengujian secara klinis 

berdasarkan realitas. 

c. Product 

Dimensi produk kreativitas digambarkan sebagai berikut 

“Creativity to bring something new into excistence” yang 

ditunjukkan dari sifat: 

1) Baru, unik, berguna, benar, dan bernilai 

2) Bersifat heuristik, menampilkan metode yang masih 

belum pernah/jarang dilakukan sebelumnya 

d. Press atau dorongan 

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat kreativitas, 

yaitu: 

1) Faktor pendorong 

a) Kepekaan dalam melihat lingkungan 

b) Kebebasan dalam  melihat lingkungan 
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c) Komitmen kuat untuk maju dan berhasil 

d) Optimis dan berani ambil resiko, termasuk resiko 

yang paling buruk 

e) Ketekunan untuk berlatih 

f) Hadapi masalah sebagai tantangan 

g) Lingkungan yang kondusif, tidak kaku, dan otoriter 

Penghambat kreativitas 

a. Malas berfikir, bertindak, berusaha, dan melakukan 

sesuatu 

b. Implusif 

c. Anggap remeh karya orang lain 

d. Mudah putus asa, cepat bosan, tidak tahan uji 

e. Cepat puas 

f. Tak berani tanggung resiko 

g. Tidak percaya diri 

h. Tidak disiplin 

i. Tidak tahan uji
16

 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti “tengah” , “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa arab, 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Gerlach dan Ely seperti dikutip Azhar Arsyad 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 
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photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal.
17

 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/informasi. Gagne menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Brigs berpendapat bahwa media adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya.
18

 

Menurut Oemar Hamalik, media pendidikan adalah alat, metode 

teknik yang digunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. 

Kemudian menurut Santoso S. Hamidjojo, media pembelajaran adalah 

media yang penggunanya diintegrasikan dengan tujuan isi pelajaran 

yang bermaksud untuk mempertinggi kegiatan belajar mengajar dalam 

segi mutu. Juga diterangkan oleh Syarif Hidayat, media pendidikan 

adalah segala sarana atau bentuk komunikasi nonpersonal yang dapat 

dijadikan sebagai wadah dari informasi pelajaran yang akan 

disampaikan kepada anak didik serta dapat menarik minat serta 
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perhatian, sehingga tujuan dari pada belajar dapat tercapai dengan 

baik.
19

  

Dari definisi diatas, pengertian media pembelajaran dijelaskan 

dengan redaksi dan cara yang berbeda, namun dengan pengertian sama 

yakni media pembelajaran merupakan sarana untuk mempermudah guru 

untuk mengkomunikasikan pembelajaran agar tercapainya tujuan 

belajar dengan baik. 

b. Makna Media Pendidikan bagi Guru 

Guru harus memandang media pendidikan sebagai alat bantu 

utama untuk menunjang keberhasialan mengajar dan 

memperkembangkan metode-metode yang dipakainya dengan 

memanfaatkan daya guna media pendidikan. Ditangan gurulah alat-alat 

itu (benda dan alam) menjadi bermakna bagi pertumbuhan 

pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap keagamaan siswa. 

Agar dapat menggunakan alat peraga atau media pengajaran secara 

bijaksana guru hendaknya, antara lain: 

1) Memahami dengan baik fungsi dari media pendidikan 

2) Dapat mempergunakan alat pelajaran secara tepat dan efisien 

3) Dapat memilih dan mengembangkan alat pelajaran sesuai 

dengan tujuan pengajaran dan hasil belajar yang diharapkan 

4) Dapat memelihara dan mengelola alat pelajaran dengan baik 
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5) Dapat menimbang sendiri baik buruknya penggunaan alat 

pelajaran untuk suatu kegiatan belajar tertentu 

6) Dapat memanfaatkan alam sekitar sebagai alat media  

7) Dapat membuat sendiri berbagai alat pelajaran atau peragaan 

secara sederhana dan murah dari bahan-bahan yang terdapat 

dalam lingkungan sekitar.
20

 

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini 

saling berkaitan. Pemulihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih 

ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, 

antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan 

siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks 

pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, 

dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.
21

 

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton, dapat memenuhi 

tiga fungsi utama apabila media itu digunakan perorangan, kelompok, 

atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu : pertama, 

memotivasi minat atau tindakan, kedua, menyajikan informasi, ketiga, 
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memberi instruksi. Untuk memnuhi fungsi motivasi, media 

pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. 

Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para 

siswa atau pendengar untuk bertindak. Pencapaian tujuan ini akan 

mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. 

Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan 

dalam rangka penyajian dihadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk 

penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan 

laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula 

berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau 

menonton bahan informasi, para siswa bersifat pasif. Partisipasi siswa 

hanya terbatas pada persetujuan atau ketidak setujuan mereka secara 

mental, atau terbatas pada perasaan tidak/kurung senang, netral, atau 

senang.  

Media berfungsi tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat 

dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran 

dapat terjadi. Disamping menyenangkan, media pembelajaran harus 

dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi 

kebutuhan perorang siswa.
22

 

Menurut Ibrahim, fungsi atau peranan media dalam proses belajar 

mengajar antara lain:  

                                                             
22
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1) dapat menghindari terjadinya verbalisme,  

2) membangkitkan minat atau motivasi,  

3)  menarik perhatian, 

4)  mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran, 

5)  mengaktifkan siswa dalam belajar,  

6) mengefektifkan pemberian merangsang untuk belajar.
23

 

Azhar arsyad, juga merincikan manfaat penggunaan media 

pembelajaran didalam proses belajar mengajar sebagai berikut : 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

menigkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang, dan waktu: 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan 

langsung diruang kelas dapat diganti dengan gambar, 

foto, slide, realita, film, radio, atau model 

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak 

oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, 

film, slide, atau gambar 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi 

sekali dalam sepuluh tahun dapat ditampilkan melalui 

rekaman video, film, foto, slide disamping secara 

verbal 

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran 

darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, 

gambar, slide, atau stimulasi komputer 

e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan 

dapat distimulasikan dengan media seperti komputer, 

film, dan video 
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f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung 

berapai atau proses yang dalam kenyataan memakan 

waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-

kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman 

seperti time-lapse  untuk film, video, slide, atau 

stimulasi komputer. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjung-

kunjungan ke museum atau kebun binatang.
24

 

Mudasir, mengatakan bahwa manfaat media pembelajaran adalah 

dapat menarik perhatian peserta didik, materi pembelajaran akan dapat 

lebih mudah dipahami atau lebih mudah ditangkap oleh peserta didik, 

dapat membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam belajar, guru 

akan lebih hemat energi, peserta didik tidak bosan dalam menerima 

materi pembelajaran, dapat menghilangkan verbalisme peserta didik, 

standar kompetensi dan indikatornya dapat diketahui dengan jelas oleh 

peserta didik, metode dan strategi yang digunakan guru akan dapat 

lebih bervariasi. 

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan 

dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik itu. 

Paling tidak ada dua alasasan bahwa penggunaan media pembelajaran 

dapat mempertinggi hasil belajar peserta didik yaitu: pertama, alasan 

yang berkaitan dengan manfaat media itu sendiri. Memang banyak 

diakui oleh pakar pendidikan bahwa dalam proses pembelajaran, 
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penyampaian materi pembelajaran akan lebih banyak menarik perhatian 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih 

tinggi, jika motivasi belajar peserta didik makin tinggi maka sangat 

dimungkinkan cara belajarnya akan lebih baik dan tentunya peserta 

didik akan memperoleh hasil dengan baik. Kedua, alasan media 

pembelajaran dapat mempertinggi hasil belajar peserta didik adalah 

berkaitan dengan taraf berfikir peserta didik. Taraf berfikir peserta didik 

(manusia) mengikuti tahap perkembangan yang dimulai dari berfikir 

konkrit menuju ke berfikir abstrak dimulai dari berfikir sederhana 

menuju ke berfikir yang kompleks. Penggunaan media pembelajaran 

sangat erat kaitannya dengan tahapan berfikir peserta didik, sebab 

melalui media pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkritkan 

dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.
25

 

d. Prinsip-prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media dalam pembelajaran. Wina Sanjaya menguraikan 

prinsip-prinsip media pembelajaran sebagai berikut:  

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa 

belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 

2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajara 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, 

dan kondisi siswa 

5) Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas 

dan efisiensi 
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6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru 

dalam mengoperasikannya.
26

 

Setiap penggunaan media pembelajaran oleh guru hendak 

memperhatikan prinsip-prinsip dalam penggunaan media pembelajaran 

diatas. Setiap prinsip yang diuraikan diatas, bertujuan agar dapat 

meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa, dengan demikian dapat 

mempertinggi hasil belajar siswa. 

e. Kriteria Dasar Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang beraneka ragam itu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

media pembelajajaran adalah:  

1) Jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan, jika 

memilih media pembelajaran, harus disesuaikan dengan tujuan 

yang akan dicapai. 

2) Kegunaan dari berbagai jenis media pembelajaran itu sendiri, 

setiap jenis media pembelajaran mempunyai nilai kegunaan 

sendiri-sendiri. Hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan 

dalam jenis memilih media pembelajaran yang digunakan 

3) Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media 

pembelajaran 

4) Fleksibel, tahan lama dan kenyamanan media pembelajaran. 
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5) Keefektifan suatu media pembelajaran dibandingkan dengan 

jenis media pembelajaran lain untuk digunakan dalam 

pembelajaran suatu materi pembelajaran tertentu.
27

 

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai menambahkan bahwa dalam 

memilih media sebaiknya guru mempertimbangkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

1) Ketepatannya dengan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai. 

Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau 

gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

2) Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, 

misalnya film dan grafik memerlukan simbol dan kode yang 

berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar 

dapat membantu proses pembelajaran secara efektif,  media 

harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran 

dan kemampuan mental peserta didik. 

3) Keterampilan guru dalam menggunakannya. Ini merupakan 

salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu 
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menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan 

manfaat media amat ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya. 

4) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media 

tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung. 

Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik. Memilih media untuk 

pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir peserta didik, sehingga 

makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh peseta didik.
28

 

f. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Aneka ragam Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasar 

ciri-ciri tertentu antara lain: 

1) Berdasarkan kemampuan indera, jenis media pemeblajaran 

terdiri atas:  

a) Media Audio, yaitu jenis media pembelajaran yang 

menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran 

(audio). Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan 

berupa bunyi atau suara. Contoh: radio, tape recorder, 

telepon 

b) Media Visual, yaitu jenis media pembelajaran yang 

mengggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan 
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(visual). Jenis media ini menghasilkan pesan berupa bentuk 

atau rupa yang dapat dilihat. Contoh: gambar, poster, 

grafik. 

c) Media audio visual, yaitu media pembelajaran yang 

mengggunakan kemampuan indera telinga atau 

pendengaran dan indera mata atau penglihatan (audio-

visual). Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan 

berupa suara dan bentuk atau rupa. Contoh: televisi, film, 

video.
29

 

2) Dilihat dari daya liputnya, yaitu: 

a) Media dengan daya luas dan serempak, contoh radio dan 

TV. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas  oleh ruang dan 

tempat, contoh film, film bingkai dan sound slide. 

c) Media untuk pengajaran individual, contoh modul 

berprogram dan pelajaran melalui komputer.
30

 

3) Berdasarkan pengguna atau pemakai yang memanfaatkan 

media pembelajaran, jenis media pembelajaran terdiri atas: 

a) Media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran 

secara massal atau banyak orang. Contoh: belajar melalui 

televisi atau radio. 
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Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, Tanggerang, Pustaka Mandiri, 

2013, hal.122 
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b) Media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran 

secara individual atau perorangan. Contoh: belajar melalui 

modul atau buku. 

4) Berdasarkan kerumitan (kekomplekan) dan biayanya, jenis 

media pembelajaran, terdiri atas: 

a) Big media, yaitu media pembelajaran yang rumit 

(kompleks) dan biayanya mahal, serta penggunaannnya 

relatif susah membutuhkan tenaga yang terlatih. Contoh: 

film, video, komputer. 

b) Little media, yaitu media pembelajaran yang sederhana atau 

tidak rumit dan biayanya tidak mahal relatif murah, serta 

penggunaannya relatif mudah tidak perlu tenaga terlatih. 

Contoh: papan tulius, gambar. 

5) Berdasarkan pembuatan dan pemanfaatannya, jenis media 

pembelajaran, terdiri atas: 

a) Media by design, yaitu media pembelajaran yang 

dirancang, dipersiapkan, dan dibuat sendiri oleh guru lalu 

digunakan untuk proses pembelajaran. Contohnya: semua 

media pembelajaran yang dirancang, dipersiapkan dan 

dibuat sendiri oleh guru. 

b) Media by utilization atau media pembelajaran yang 

dimafaatkan, yaitu media pembelajran yang dibuat oleh 

orang lain atau suatu lembaga/institusi, sedangkan guru 
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hanya tinggalmenggunakan atau memanfaatkannya. 

Contohnya: semua media pembelajaran yang hanya 

digunakan atau dimanfaatkannya dan tidak membuat 

sendiri. 

6) Berdasarkan dimensinya, jenis media pembelajaran, terdiri 

atas: 

a) Media dua dimensi, yaitu jenis media pembelajaran yang 

hanya mempunyai dua ukuran yaitu panjang dan lebar. 

Contoh: poster, bagan, gambar. 

b) Media tiga dimensi, yaitu jenis media pembelajaran yang 

mempunyai minimal tiga ukuran yaitu panjang, lebar dan 

isi/tinggi. Contoh: model (benda yang meyerupai aslinya), 

realita (benda asli). 

7) Berdasarkan proyeksinya, yaitu jenis media pembelajaran, 

terdiri atas: 

a) Media proyeksi, yaitu jenis media pembelajaran yang bisa 

diproyeksikan atau dipancarkan dengan menggunakan alat 

proyektor, sehingga gambarnya akan nampak pada layar. 

Contoh: film, film strips,slide, OHP, in focus. 

b) Media tidak proyeksikan, yaitu jenis media pembelajaran 

yang tidak bisa diproyeksikan atau dipancarkan. Contoh: 

buku, papan flannel.
31
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3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa 

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses 

belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada dilingkungan 

sekitar.
32

 Belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
33

 Oleh karena itu, setelah 

melakukan proses belajar mengajar, maka akan mendapatkan perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari satu taraf ketaraf berikutnya 

inilah dinamakan dengan prestasi. 

Marsun dan Martaniah dalam berpendapat bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik 

menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 

munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan 

baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 

dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Sementara menurut 

Poerwodarminto yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi 

belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang 
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Dimyati dan mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 

2006, hal.7 
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siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor 

sekolah.
34

Tohirin menambahkan definisi dari prestasi belajar adalah apa 

yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.
35

 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar, atau hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar 

yang menunjukkan kepuasan yang maksimal dan diperoleh melalui 

penilaian (evaluasi). Adapun kategori penilaian di SMA Negeri 1 

Singingi sebagai berikut: 

1) 86-100 : Sangat Baik 

2) 76-85 : Baik 

3) 60-75 : Cukup 

4) 46-59 : Kurang 

5) 0-45 : Kurang Sekali
36

 

b. Faktor-faktor Prestasi Belajar 

Dalam proses belajar, terkadang ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belajar sebagai 

berikut: 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri individu yang sedang belajar, adapun yang termasuk dalam 

faktor intern adalah faktor jasmaniyah yang meliputi faktor 
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Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, Tanggerang, Pustaka Mandiri, 

2013, hal.83 
35
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kesehatan, cacat tubuh dan faktor psikologis yang meliputi 

faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan. 

2) Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri 

individu, faktor ini meliputi keluarga yang berupa cara orang 

tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah meliputi 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, keadaan gedung, metode mengajar dan tugas rumah, 

dan faktor masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat.
37

 

3) Faktor Nonsosial 

Yang termasuk faktor-faktor nonsosial adalah sarana dan 

prasarana belajar, seperti keadaan suhu udara, waktu belajar, 

alat-alat yang dipakai untuk belajar dan tempat belajar. 

Kesemuaya dapat menunjang belajar anak yang bersangkutan 

dan dapat pula mempengaruhinya.
38

  

Ada beberapa tipe prestasi belajar seperti yang diungkapkan oleh 

Tohirin, yaitu: 
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1) Tipe prestasi belajar bidang kognitif 

Tipe prestasi belajar bidang kognitif mencakup 

pengetahuan hafalan (knowledge), pemahaman 

(comrehention), penerapan (aplikasi), analisis, sintetis dan 

evaluasi. 

2) Tipe prestasi belajar bidang afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada 

kecenderungan bahwa prestasi belajar bidang afektif kurang 

mendapatkan perhatian guru. Para guru cenderung lebih 

memperhatikanatau tekanan pada bidang kognitif semata. Tipe 

prestasi bidang afektif tampak pada siswa dalam berbagai 

tingakh laku, seperti atensi atau perhatian terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman, 

kebiasaan belajar dan lain-lain. 

3) Tipe prestasi belajar bidang psikomotor 

Tipe prestasi bidang psikomotor tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak seseorang. 

Adapun kegiatan keterampilan itu meliputi: 

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang sering 

terjadi tidak disadari karena sudah merupakan kebiasaan) 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

c) Kemampuan perspektual termasuk didalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif motorik dan 

lain-lainnya 

d) Kemampuan dibidang fisik seperti kekuatan, 

keharmonisn dan ketepatan 

e) Serakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dari 

keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang 

kompleks 

f) Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive 

komunikasi seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
39

 

 

B. Hubungan Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar 

Azhar Arsyad mengatakan bahwa Media pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan menigkatkan proses dan hasil belajar.
40

 Mudasir juga mengatakan Media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar peserta didik dalam proses 
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pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik itu.
41

  Meningkatkan proses hasil 

belajar yang dimaksud adalah kreativitas guru dalam menggunakan media 

pembelajaran tinggi maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sebaliknya, jika kreativitas guru dalam menggunakan media rendah maka  

hasil belajar siswa juiga rendah. Dengan kreatifnya guru dalam menggunakan 

media pembelajaran diharapkan siswa mendapatkan prestasi belajar yang 

memuaskan. 

Guru yang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran 

diharapkan mempertinggi hasil belajar yang diperoleh siswa. Kreatif yang 

dimaksudkan disini seperti yang diungkapkan oleh Hamzah B. Uno dan 

Nurdin Muhammad orang kreatif melihat hal yang sama, tetapi melalui cara 

berfikir yang beda.
42

   

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, guru yang kreatif 

dalam menggunakan media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa bisa memuaskan. Sebaliknya, 

guru yang tidak kreatif dalam menggunakan media pembelajaran 

menimbulkan intensitas proses belajar siswa yang pada akhirnya prestasi 

belajar siswa juga tidak memuaskan. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pendapat yang 

berhubungan dengan judul penulis yaitu Pengaruh Kreativitas Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Menggunakan Media Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMAN 1 Kecamatan Singingi, yaitu: 

1. Siti Fatimah, Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan IPS-Ekonomi 2014 

dengan judul Kreativitas Guru Menggunakan Media Pembelajaran 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah Aliyah Negeri Pasir 

Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa dari hasil observasi 3 orang guru 

sebagai responden, secara keseluruhan kreativitas guru menggunakan 

media pembelajaran pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah 

Aliyah Negeri Pasir Pengaraian KecamatanRambah Kabupaten Rokan 

Hulu dapat dipersentasikan sebesar 56%. 

Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu terdapat pada variabel X 

nya, yaitu sama-sama membahas Kreativitas Guru dalam 

Menggunakan Media, tetapi penelitian hannya satu variabel saja. 

Sedangkan yang akan penulis teliti terdapat dua variabel. 

2. Yulhairi, Tarbiyah dan Keguruan/PAI 2016 dengan judul Kreativitas 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menggunakan Lingkungan 

Sekolah Sebagai Media Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir, dalam penelitian ini dapat disimpulkan  Kreativitas 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menggunakan Lingkungan 
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Sekolah Sebagai Media Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir, adalah (Baik), yakni terdapat pada rentang 61-80% 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada variabelnya, 

penelitian ini mengkhususkan pada penggunaan lingkungan sebagai 

media Pembelajaran serta penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, 

sedangkan pada penelitian penulis deskriptif kuantitatif. 

3. Alpriyandi, Tarbiyah dan Keguruan/PAI 2014 dengan judul 

Hubungan Antara Kompetensi Profesional Guru Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, 

dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara kompetensi profesional guru dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat 

dilihat dari angka korelasi yakni sebesar 1.013 angka ini jauh lebih 

besar dari pada “r” tabelpada taraf signifikansi 5% yakni 0,232 dan 

pada taraf signifikansi 1% yakni 0,302 (0,232 < 1.013 > 0.302). ini 

berarti hipotesa alternatif yan diterima. 

Penelitian ini terdapat perbedaannya, yaitu pada variabel X nya, 

penulis meneliti tentang Pengaruh Kreativitas Guru dalam 

Menggunakan Media Pembelajaran, sedangkan judul ini meneliti 

tentang Hubungan antara Kompetensi Professional Guru. 
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D. Konsep Operasional 

Dalam penelitian ini berkenaan dengan Pengaruh Kreativitas Guru dalam 

Menggunakan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa. Dalam 

penelitian yang akan dilaksanakan ini terdiri atas dua variabel yang dibahas, 

yaitu variabel X adalah Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media 

Pembelajaran variabel Y yaitu Pretasi Belajar Siswa. Adapun variabel X 

dikatakan baik apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Guru menggunakan media pembelajaran yang mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran 

2. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

3. Media yang akan digunakan guru harus diarahkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

4. Guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi 

pembelajaran 

5. Guru menggunakan Media pembelajaran sesuai sesuai dengan minat 

siswa 

6. Guru menggunakan Media pembelajaran sesuai sesuai dengan 

kebutuhan siswa  

7. Guru menggunakan Media pembelajaran sesuai sesuai dengan kondisi 

siswa 

8. Media yang  digunakan guru harus memperhatikan efektivitas 

9. Media yang  digunakan guru harus memperhatikan efisiensi 
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10. Guru mampu mengoperasikan media pembelajaran dengan baik 

Sedangkan indikator variabel Y, yakni pada prestasi belajar siswa 

memiliki indikator-indikator sebagai berikut: 

1. 86-100 : Sangat Baik 

2. 76-85 : Baik 

3. 60-75 : Cukup 

4. 46-59 : Kurang 

5. 0-45 : Kurang Sekali
43

 

E. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menggunakan media berbeda-beda 

b. Prestasi Belajar Siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

2. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirimuskan menjadi hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

sebagai berikut: 

Ha: Ada Pengaruh Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Menggunakan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di SMAN 1 Kecamatan Singingi. 
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Ho: Tidak ada Pengaruh Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Menggunakan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di SMAN 1 Kecamatan Singingi. 


