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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan seorang pemimpin yang mempunyai peran dan fungsi 

teramat besar dalam mempengaruhi prestasi belajar anak didik. Oleh karena 

itu diperlukan pemikiran kreatif (dan inovatif) dari guru agar dapat 

mewujudkan peran dan fungsinya itu secara efektif, yang mampu 

mempengaruhianak didik dan mencapai hasil belajar yang memadai. 

Hendaknya setiap guru bercermin bahwa pencapaian hasilpendidikan 

yang kurang diperoleh anak didik seringkali diakibatkan kurangnya guru 

memanfaatkan potensi dan akal yang dimiliki sebagai nikmat pemberian Allah 

Swt. Islam tidakmelarang umatnya untuk berpikir kreatif (dan inovatif) untuk 

berinteraksi dengan perubahan dan memecahkan segenap permasalahan 

kehidupan. Masing-masing guru hendaknya memotivasi diri untuk 

memunculkan pemikiran kreatif (dan inovatif) tersebut yang dapat menjadi 

entry point bagi peningkatan hasil belajar anak didik. Hal yang perlu disadari 

bahwa tanpa pemikiran kreatif dan inovatif dari guru, perjalanan pendidikan 

di Negeri ini akan berada pada posisi yang tidak atau kurang memperlihatkan 

perubahan yang berarti.
1
 

Tujuan pendidikan Islam seiring dengan tujuan Allah swt menciptakan 

manusia, yakni untuk mengabdi kepada-Nya.Pengabdian pada 
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AllahSwtsebagai realisasi dari keimanan yang diwujudkan dalam amaliah 

untuk mencapai derajat orang yang bertaqwa di sisi-Nya. Kemudian juga 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah.Untuk melaksanakan 

tugasnya, khalifah dituntut untuk menjadikan sifat-sifat Allah SWT bagian 

dari karakteristik kepribadiannya untuk mendukung terwujudnya 

kemakmuran.Pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan 

jembatan, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perlu diperhatikan segala 

sesuatu yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Dari sekian 

faktor penunjang keberhasilan tujuan pendidikan, kesuksesan dalam proses 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dominan. Sebab didalam 

proses pembelajaran itulah terjadinya internalisasi nilai-nilai dan pewarisan 

budaya maupun norma-norma secara langsung. Karena itu kegiatan belajar 

menagajar merupakan “ujung tombak” untuk tercapainya pewarisan nilai-nilai 

diatas. Untuk itu perlu sekali dalam proses pembelajaran itu diciptakan 

suasana yang kondusif agar peserta didik benar-benar tertarik dan ikut aktif 

dalam proses itu. 

Dalam kaitannya dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif 

itu, media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab 

media merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran terutama yang 

berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Adanya 
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mediapembelajaran dapat mempercepat proses pembelajaran murid karena 

dapat membuat pemahaman murid lebih cepat.
2
 

Kreativitas guru dalam proses pembelajaran mempunyai pengaruh dalam 

meningkatkan mutu hasil belajar siswanya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wijaya (2005: 189) yang menyatakan guru memiliki kreativitas dapat 

meningkatkan mutu hasil belajar siswanya. 

Kemudian Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2007: 3) bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran merupakan salah 

satu komponen yang dapat menentukan hasil belajar siswa dalam memperoleh 

hasil belajar yang maksimal. Pemanfaatan media pembelajaran yang baik 

ketika pembelajaran berlangsung akan berdampak pada meningkatnya hasil 

belajar yang baik 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Diakui atau tidak, pembelajaran memegang 

peranan penting dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah. 

Setidaknya, pembelajaran dapat membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam menjalani tahap-

tahap proses pembelajaran disekolah tersebut, ternyata ada proses 

pembelajaran yang bisa dikatakan berhasil, danada pula yang gagal. 

Dikatakan berhasil apabila pembelajaran berlangsung dengan kreatif, sehingga 
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menumbuhkan minat dan motivasi yang lebih besar pada diri siswa agar lebih 

giat belajar.Sebaliknya, dinilai gagal jika pembelajaran yang dilakukan 

membuat siswa justru tidak bersemangat belajar atau mengetahui sesuatu dari 

yang dipelajari. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran seorang guru atau 

pendidik haruslah kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Sebab, 

kreativitas dalam pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran. 

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan seharusnya 

dimulai dari pembenahan kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki adalah bagaimana menggunakan media pembelajaranyang 

sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Dalam hal ini, guru 

dituntut untuk bisa kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, karena 

kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi serta perkembangan 

psikologi pendidikan, telah terjadi pergeseran makna mengajar dari sekedar 

aktivitas menyampaikan materi pelajaran menjadi aktivitas mengatur 

lingkungan agar peserta didik belajar, salah satunya dengan cara 

menggunakan media pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi yang 

sangat pesat guru dituuntut untuk bisa kreatif dalam menggunakan media 

pembelajaran untuk memudahkan proses belajar mengajar. 

Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar 

melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kurikulum memang merupakan 

dokumen dan rencana baku, namun tetap perlu dikritisi dan dikembangkan 

secara kreatif. Dengan demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi 
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dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas, termasuk 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana belajar. 

Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa 

dan gaya belajar siswa.
3
 

Pada hakikatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan 

sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

menggunakan sesuatu yang telah ada. Secara tradisional kreativitas dibatasi 

sebagai mewujudkan sesuatu yang baru dalam kenyataan. Sesuatu yang baru 

itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku.
4
 

Berdasarkan pengamatan awal, penulis menemukan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

Gejala-gejala kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media 

pembelajaran adalah: 

1. Guru membuat media pembelajaran dengan menggunakan barang-barang 

bekas. 

2. Guru mengikutsertakan partisipasi siswa sebagai alat peraga praktek.  

3. Gurumengembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti kuis dan 

teka-teki dan nyanyian yang dapat memacu potensi secara optimal. 

4. Guru mampu memanfaatkan benda-benda yang ada disekelilingnya 

sebagai media pembelajaran. 
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Gejala-gejala hasil belajar siswa adalah: 

1. Masih ada siswa yang ketika diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab. 

2. Sebagian siswa belum mengerjakan ulangan harian secara mandiri 

3. Sebagian siswa belum mendapatkan nilai yang baik ketika ulangan  

Harian 

4. Sebagian siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

Berdasarkan studi pendahuluan dan gejala-gejala diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH 

KREATIVITAS GURU FIQIH DALAM MENGGUNAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI MTs AL-

MUTTAQIN PEKANBARU”.  

B. Penegasan Istilah 

Agar penelitian ini dapat dengan mudah untuk dipahami, serta untuk 

menghindari kesalahan dalam penelitian, maka perlu untuk dijelaskan 

beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Kreativitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas adalah 

kemampuan untuk mencipta; daya cipta; atau perihal berkreasi; 

kekreatifan.
5
Kreativitas adalah kesanggupan untuk menemukan sesuatu 

yang baru dengan jalan mempergunakan daya khayal, fantasia atau 

imajinasi.
6
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2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, minat dan kemampuan atau keterampilan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.
7
 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 

materi pelajaran disekolah dalam bentuk skor yang diperoleh dari tes 

mengenai sejumlah materi tersebut.
8
 

Maksud judul diatas adalah menjelaskan tentang pengaruh 

kreativitas siswa dalam menggunakan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengaruh kreativitas guru fiqih 

dalam menggunakan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di 

MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Berdasarkan persoalan tersebut, maka 

persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 
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1) Kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media pembelajaran di 

MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 

2) Sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas guru fiqih 

dalammenggunakan media pembelajaran di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru. 

3) Peningkatan nilai sebagai hasil belajar siswa di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru. 

4) Pengaruh kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media 

pembelajaranterhadap hasil belajar siswa di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru 

2. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul.Maka penulis memfokuskan pada “Pengaruh kreativitas 

guru fiqih dalam menggunakan media pembelajaran terhadaphasilbelajar 

siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan 

masalah “apakah ada pengaruhkreativitas guru fiqih dalam menggunakan 

media pembelajaranterhadap hasil belajar siswa di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru ?”. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan kreativitas 

guru fiqih dalam menggunakan media pembelajaranterhadap hasil belajar 

siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru ? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan kepada guru fiqih khususnya guru-guru fiqih 

di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan 

khususnya dilingkungan Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan Pendidikan 

Agama Islam konsentrasi Fiqih. 

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan 

program sarjana strata 1 (S1) pada konsentrasi fiqih jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd)   

 

 

 

 

 

 

 


