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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kreativitas Guru

1. Pengertian Kreativitas Guru

Kreativitas merupakan sebuah konsep yang majemuk dan multi dimensional,

sehingga sulit didefinisikan secara operasional. Definisi sederhana yang sering

digunakan secara luas tentang kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan

sesuatu yang baru, wujudnya adalah manusia.9

Menarik menyimak pandangan Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, apabila

berbicara tentang kreativitas sangat terkait dengan kerja otak kanan. Bahasa otak

kanan adalah imajinasi, futuris, acak dan ketidakmungkinan. Orang masih sering

menggunakan kerja otak kiri yang bersifat akademis, pragmatis,sistematis dan

kemungkinan-kemungkinan. Ironisnya, acapkali pendidikan yang dialami seseorang

sejak kecil hingga dewasa lebih banyak menitikberatkan pada porsi otak kiri

ketimbang otak kanan. Bahkan proses penentuan inbox thinking pun

kerapberlangsung, dimana kecerdasan seseorang hanya diukur dengan seberapa tinggi

kemampuan akademisnya. Padahal, kreativitas akan tumbuh subur apabila seseorang

memulainya dengan outbox thinking, berusaha berimajinasi, memandang kedepan,

acak dan mewujudkan yang tidakmungkin menjadi mungkin.

9Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2010), h. 175.
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Kreativitas berpikir merupakan nikmat yang dianugerahkan Allah Swt dalam

bentuk akal tindakan yang bersemangat untuk mendobrak permanensi taqlid,

monoton, rutinitas dan kekurangmenarikan. Dengan kreativitas berlangsung

penciptaan hal-hal baru menuju perbaikan dan kemajuan. Hal yang harus diingat

adalah dalamsetiap diri manusia telah tercipta kekuatanyang dapat mendorong pada

keberhasilan, namun seseorang seringkali melupakan dan tidak pernah

mendayagunakan secara kreatif, sebaliknya disibukkan dengan pencarian

identitas,konsistensi dengan sikapmonoton dan rutinan, sehingga terkungkung

dalambatasan-batasan sempit dan menjerumuskan.

Banyak tokohpembaharu Islam yang telah memperkaya khazanah kehidupan

budaya, sosial, keagamaan, keilmuan dan kesenian dikarenakan pemunculan gagasan

dan ide-ide kreatifnya. Pertanyaannya, apakah pemunculanfigur dan tokoh itu sudah

cukup menutup fardhu kifayah ditengah masyarakat,ataukah kita masih membutuhkan

figur lain untuk menutupi kekurangan yang dihadapi diberbagai bidang kehidupan?

Jawabnya jelas, segenap bidang kehidupanmembutuhkan manusia-manusia kreatif

untuk memecahkan permasalahan yang ada serta mencapai kemajuan yang

bermanfaat. Kreativitas berpikir dan bertindakmerupakan nikmat dan pertolongan

Allah Swt, namun yang membahayakan adalah apabila tidak terdapat keseriusan dan

ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri manusia itu sendiri. “Iringilah setiap

gerak dengan taufik dan pertolongan dari Allah Swt.”

10
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Sejalan dengan itu, Nabawi mengemukakan agar setiap orang senantiasa

mampu mengatasi kendala atau hambatan terhadap potensi yang dimiliki. Potensi

seseorang diibaratakan sebagai arus deras atau sungai yang mengalir, sehingga dirinya

harus mampu berkreatif dengan cara membuka saluran-saluran untuknya agar dapat

berjalan dengan lancar dan terarah dengan baik. Seseorang yang cerdas adalah mereka

yang mampu memanfaatkan potensi diri, membangun dan mengembangkan diri,

sekaligus mengatasi rintangan atau hambatan yang mempengaruhi mencuatnya

kepermukaan potensi dan pemikiran kreatif itu.

Pendapat Nabawi telah mengilhami banyak orang, sehingga memunculkan

cendekiawan Muslim dan memiliki peran penting dalamkehidupan manusia. Salah

satunya adalah Jabir bin Hayyan yang digelari Bapak Kimia dan orang yang pertama

kali meletakkan dasar-dasar ilmu kimia. Demikian dengan Ibnu Sina yang telah

mengembangkan ilmu filsafat,kedokteran danilmu jiwa. Mereka telah mengadopsi

pendapat Nabawi yang memanfaatkan potensi diri dan keunggulan akal yang

mendorong untuk terus berjihad dan berpikir, sehingga memunculkanide dan sikap

kretaif yang berguna untuk kehidupan masyarakat luas.10

Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah bentuk intelejensi. Gardner (1978)

memandang kreativitas sebagai salah satu dari ‘multipel intelejensi’ yang meliputi

berbagai macam fungsi otak. Kreativitas merupakan sebuah komponen penting dan

memang perlu. Tanpa kreativitas pelajar hanya akan bekerja pada sebuah tingkat

10Iskandar Agung,opt, h. 90-93.
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kognitif yang sempit. Aspek kreatif otak dapat membantu menjelaskan dan

menginterpretasikan konsep-konsep yang abstrak, sehingga memungkinkan anak

untuk mencapai penguasaan yang lebih besar, khususnya dalam mata pelajaran.11

Berkaitan dengan kreativitas guru, maka guru yang kreatif adalah guru yang

memiliki kompetensi kepribadian yang baik, yang selanjutnya dapat mendukung

pelaksanaan tugas sebagai guru yang harus mengajar, membimbing, memberi teladan

yang baik, mengembangkan bakat, dan potensi, serta bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya.12

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 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.13

11Florence Beetlestone, Creative Learning: Strategi Pembelajaran untuk Melesatkan Kreativitas Siswa,
(Bandung: Nusa Media, 2011), h. 28.

12Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam:Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan
Islam,(Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 235.

13Ibid.
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Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya guru yang kreatif

dalam menggunakan media/alat peraga, maka akan mempertinggi mutu proses belajar

mengajar dan meningkatkan efektifitas hasil belajar siswa.

2. Bentuk-bentuk Kreativitas

Meminjam pandangan Boden, kreativitas itu dapat lahir dalam beberapa

bentuk. Tetapi pada umumnya, bentuk kreativitas itu dapat lahir dalam tiga

bentuk.Pertama, kreativitas lahir dalam bentuk komunikasi. Orang yang kreatif adalah

mengkombinasikan bahan-bahan dasar yang sudah ada, baik itu ide, gagasan atau

produk, sehingga kemudian melahirkan hal yang baru (novely).

Kedua, kreativitas lahir dalam bentuk eksplorasi. Bentuk ini, berupaya

melahirkan sesuatu yang baru, dari sesuatu yang belum tampak sebelumnya. Seperti

halnya, Thomas A. Edison menemukan listrik, atau newton menemukan teori

gravitasi. Mereka itu, dikategorikan kreatif karena mampu mengeksplorasi hal-hal

baru.

Ketiga, yaitu transformasional. Mengubah dari gagasan kepada sebuah

tindakan praktis, atau dari kultur pada struktur, dari struktur pada kultur, dari satu fase

pada fase lainnya. Kreativitas lahir, karena mampu menduplikasi atau

mentransformasi pemikiran kedalam bentuk yang baru.14

14Momon Sudarman, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
h. 25-27.
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3. Prinsip Kreatif

Dibawah ini diperlihatkan sejumlah prinsip dari pemikiran Nabawi tentang

prinsip berpikir kreatif:

1) Jauhkan dari kejumudan berpikir

Kreativitas baru dapat terwujud apabila orang menjauhkan diri dari

kejumudan berpikir, sebaliknya mendorong keterbukaan dan mengembangkan

berpendapat. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa pada

perang Ahzab,Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “Janganlah salah seorang

diantara kamu melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah.” Di anatara

rombongan sahabat Rasulullah Saw mendapati waktu Ashar ditengah perjalanan,

dan telah terjadi perbedaan pendapat pada sebagian dari mereka. Sebagian sahabat

berkata, “Kami tidak akan shalat Ashar sampai kami tiba diBani Quraidhah,”

sebagian lainnya berpendapat, “Kami akanshalat, tidakada larangan bagi kami

untuk melakukannya.”Mereka pun kemudian menceritakannya kepada Rasulullah

Saw mengenai perbedaan itu, namun beliau sama sekali tidak menyalahkan

maupunmemihak pada salah satu pendapat tersebut. Ibnu Qayyim berpendapat,

“Selama Rasulullah Saw tidak menyalahkan salah satu dari kedua belah pihak,

maka sepatutnya para Ulama—Rahimahullah— memasukkan hal itu kedalam

sunnah Rasulullah Saw dan tidakmenjerumuskan diri kedalam perkara yang telah

Rasulullah Saw putuskan dan selesaikan.” Syaikh Muhammad Al-Ghazali
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mengomentari peristiwa itu sebagai cermin penghormatan Islamterhadap

perbedaan sudut pandang, selamabersumber pada ijtihad yang benar dan selamat.

Inti dari sabda Rasulullah Saw diatas adalah menjauhkan diri dari

kejumudan berpikir dan keseragaman pendapat, dan lebih mendukung

keterbukaan intelektual dan perbedaan pendapat. Dalam Islam hendaknya

pandangan itu menjadi pilar mendasar dalammemunculkan kreasi berpikir.

Seorang yang kreatif cenderung berbeda dengan orang lain dalam mengkaji

berbagai persoalan, topik dan berbagai sudut pandang yang berbeda pula. Tanpa

adanya perbedaan, tidak akan terjadi adanya proses inovatif dan kreatif,

sebaliknya keseragaman hanyaakan menjebak kedalam kemiskinan berpikir,jauh

dari perbaikan dan kemajuan, serta kehidupan yang penuh dengan kungkungan

dan kemonotonan, rutinitas dankurang menarik.

Oleh karena itu hendaknya setiappendidik (guru) bercermin terhadapnya

serta senantiasa memotivasi diri dan bersikap menjauhkan diri dari kejumudan

berpikir,sebaliknya mendorong keterbukaan intelektual serta perbedaan

berpendapat. Kekhawatiran untuk mengalami risiko menghadapi

perbedaanataupun memperoleh cemoohan dariorang lain karena kreasi yang

diwujudkanharuslah dibuang jauh-jauh dan tidak mendasar sama sekali.
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2) Perubahan ijtihad/ikhtiar

Seorang intelektual yang kreatif dan inovatif memiliki fleksibilitas dalam

menyikapi dan bertindak terhadap berbagai peristiwa dan situasi, sebaliknya tidak

jumud dengan pendapat tertentu dan terjebak dalam kemiskinanberpikir.

Setiaporang hendaknya berijtihad dan menyesuaikanpandangan sesuai dengan

perubahan situasi yang dihadapi, dan bahkan mampu memunculkan sikap kreatif

dan inovatif untuk melakukan perubahan tersebut.

3) Seorang pendidik (Guru) hendaknya mampu dan mau mencontoh tindakan

Rasulullah Saw,

Yakni merubah ijtihad dan pandangannya seiring dengan perubahan

kondisi dan situasi yang dihadapi. Pemunculan gagasan, ide dan tindakan kreatif

untuk mengatasi perubahan tersebut sangat dibutuhkan dari diri guru agar dapat

mencapai hasil yang selaras dengan perubahan tersebut. Sebagai ilustrasi, era

globalisasi yang akan berlangsung sebentar lagi ditandai dengan iklim kompetitif

yang ketat amat menuntut kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memadai

agar mampu berkiprah dalam situasi persaingan dan mengambil manfaat

daripadanya. Upaya peningkatan hasil belajar siswa pun menjadi tuntutan, dan

salah satunya berada dipundak guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk

membentuknya. Oleh karena itu diperlukan seperangkat strategi guna menghadapi

tuntutan zaman tersebut, dan sedapat mungkin guru perlu memunculkan gagasan,

ide
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dan tindakan kreatif dalam menjalankan proses pembelajaran yang

mampu menghasilkan hasil belajar siswa yang berkualitas. Pola kerja yang

bertumpu pada situasi rutinitas, monoton, menjenuhkan, kurang menarik dan lain

sebagainya yang dijalankan guru selama ini cenderung mengarah pada hasil yang

kurang memuaskan, perlu segera diubah ke arah pola pembelajaran yang kreatif

dan inovatif sejalan dengan perubahan yang dihadapi.

4) Pemecahan masalah secara kreatif

Pada prinsipnya pemikiran kreatif yang mendatangkan solusi cerdas itulah

yang perlu dipanuti oleh setiap Muslimin berkenaan dengan segenap

permasalahan yang dihadapi. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan, pemikiran

kreatif itu amat diperlukan datang dari para pendidik/guru dalam memecahkan

permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan proses pembelajaran kepada anak

didiknya. Islam tidak menutup kemungkinan berpikir kreatif tersebut, bahkan

menganjurkan, seperti yang diperlihatkan oleh junjungan dan panutan kaum

Muslimin, Nabi Muhammad Saw.

5) Menstimulir pemikiran kreatif

Islam pada dasarnya amat mendorong munculnya pemikiran kreatif.

Dengan menunjukkanbetapa penghormatan dan pengakuan terhadap pemikiran

kreatif telah mengantarkan pelakunya untuk bisa
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menguasai berbagai situasi dan menjalin interaksi dengannya secara

baik.15

4. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata

“medium” yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Azhar arsyad dalam

Bahasa Arab kata media dalam pengertian perantara disebut dengan ( سائلو ) atau

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.16

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/infomasi. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.

Sementara itu Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film,

kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya.

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/ NEA)

memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik

tercetak maupun audiovisual serta

15Iskandar Agung, op.cit,h. 93-103.
16Nunu Mahnun, Media dan Sumber Belajar; Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 1.
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peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat,

didengar, dan dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan diantara

batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa

sehingga proses belajar terjadi.17

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media/alat peraga dalam

proses belajar mengajar merupakan alat bantu penghubung interaksi guru dalam

menyampaikan pelajaran untuk meningkatkan efektifitas hasil belajar siswa dan

agar murid lebih memahami terhadap pelajaran yang sulit pemahamannya.

b. Manfaat Media Pembelajaran

1) Manfaat umum dan khusus media dalam pembelajaran

Secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.

Secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci.

Kemp dan Dayton misalnya, mengidentifikasikan beberapa manfaat media

dalam proses pembelajaran, yaitu:

17Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 6-7.
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a) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda

terhadap suatu konsep pelajaran tertentu. Dengan bantuan media,

penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat

disampaikan kepada siswa secara seragam. Setiap siswa yang melihat atau

mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama, akan

menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh siswa-

siswa lain. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya

kesenjangan informasi diantara siswa dimanapun berada.

b) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat

menampilkan informasi melalui surga, gambar, gerakan, dan warna, baik

secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui

program media, akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat siswa.

Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan

siswa dan merangsang siswa bereaksi baik secara fiik maupun emosional.

Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu guru untukmenciptakan

suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak

membosankan.
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c) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif

Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu

guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama

proses pembelajaran. Tanpa media, seorang guru mungkin akan

cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Namun dengan media, guru

dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif tetapi

juga siswanya.

d) Efisiensi dalam waktu dan tenaga

Dengan menggunakan media, tujuan belajar akan lebih mudah

tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin.

Dengan media, guru tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara

berulang-ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media,

siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.

e) Meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa

Penggunaan media akan membantu siswa menyerap materi

pelajaran lebih mendalam dan utuh, karena diperkaya dengankegiatan

melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media,

maka pemahaman siswa pasti akan lebih baik.
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f) Media memungkinkan proses pembelajran dapat dilakukan dimana saja

dan kapan saja

Program-program pembelajaran audio visual, termasuk program

pembelajaran menggunakan komputer, memungkinkan siswa dapat

melakukan kegiatan belajar secara mandiri, tanpa terikat oleh waktu dan

tempat.

g) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan

proses belajar

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik

sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar

mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan.

h) Mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif

Guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian

kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar

siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain.18

c. Syarat Pemilihan Media

1) Sesuai dengan tujuan intruksional yang akan capai

2) Sesuai dengantingkat peserta didik

3) Ketersediaan bahan

4) Biaya pengadaan

18Nunu Mahnun, op.cit, h. 145.
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5) Kualitas/mutu teknik

d. Prinsip Penggunaan Media

1) Media berfungsi sebagai alat belajar

2) Hendaknya mengenal/ menguasai dengan baik alat media yang digunakan

3) Jangan menggunakan media hanya sekedar sebagai selingan

4) Tidak satupun alat bantu yang baikuntuk semuatujuan, karena tergantung

dengan situasi dan kondisi.19

B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan. Hasil

belajar sering digunakan untuk mengetahui seberapa jauh seseorang telah menguasai

bahan yang sudah diajarkan oleh guru atau sebagai indikator berhasil tidaknya proses

belajar mengajar. Hasil belajar diperoleh siswa setelah melakukan aktifitas ataupun

kegiatan belajar. “Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui

kegiatan belajar”. Belajar yang dimaksud disini adalah merupakan suatu

bentukperubahan perilaku yang relative menetap. Selain itu, hasil belajar juga

merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program

belajar yang telah ditetapkan.20

19Daryanto,op.cit, h. 421
20Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010), h. 21.
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Menurut Benyamin Bloom dalambuku penilaian Hasil Proses Belajar

Mengajar, mengemukakan bahwa:

“Ada tiga ranah hasilbelajar, yaitu ranah kognitif berkenaan dengan hasil

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau pemahaman,

ingatan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya disebut aspek kognitif tingkat

tinggi. Ranah Afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah

Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.

Ada enam ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar,

kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretative.”21

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah tingkatan penguasaan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar

mengajar selama kurun waktu tertentu.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas kreativitas guru fiqih dalam

menggunakan media/alat peraga terhadap hasil belajar siswa. Maka hasil yang akan

dinilai adalah pada aspek kognitif.

21Nana Sudjana, Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), Cet. 14, h. 22-23.
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2. Prinsip-prinsip Hasil Belajar

Menurut William Burton yang dikutip oleh Oemar Hamalik menyimpulkan

uraian tentang prinsip-prinsip hasil belajar yaitu:

1) Hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat didiskusikan

secara terpisah.

2) Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pegertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi,abilitas, dan keterampilan.

3) Hasil belajar diterima oleh siswa apabila kepuasan pada kebutuhannya dan

berguna serta bermakna baginya.

4) Hasil belajar dilengkapi denganjalan serangkaian denganpengalaman-pengalaman

yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik.

5) Hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengankecepatan

yang berbeda-beda.

6) Hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah,

jadi tidak sederhana dan statis.

C. Pengaruh Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran terhadap

Hasil Belajar Siswa

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.
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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.22

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh kreativitas

guru dalam menggunakan media pembelajaran terhadap hasilbelajar siswa.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pengaruh kreativitas ini sudah banyak diteliti, namun penelitian

yang dilakukan oleh penulis dengan versi lain dan ditinjau dari yang berbeda pula.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Elisa Rismaniar tahun 2016 meneliti tentang pengaruh kreativitas belajar dan

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil

belajar ekonomi di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.Hasil penelitiannya menunjukkan

ada pengaruh positif dan signifikan kreativitas belajar dan pemanfaatan media

pembelajaran menggunakan macromedia flash 8 terhadap hasil belajar ekonomi di SMP

Negeri 22 Bandar Lampung. Dengan

22M. Syaifullah dkk, Kreativitas Guru, Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa Ekonomi,
Bandar Lampung: Pendidikan Ekonomi FKIP Unila, h. 28.
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kata lain, hasil belajar siswa akan meningkat jika pihak sekolah dapat

meningkatkan kreativitas belajar dan pemanfaatan media pembelajaran menggunakan

macromedia flash 8.23

M Syaifullah, 2013 meneliti tentangkreativitas guru, pemanfaatan media

pembelajaran dan hasil belajar ekonomi SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

Berdsarkan hasil penelitian, analisis dapat diketahui bahwa variabel kreativitas guru

dalam proses pembelajaran (X1) dan variabelp pemanfaatan media pembelajaran (X2)

mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan hasil belajar ekonomi (Y) sebesar

R=0,638 dan koefisien determinasi R2 = 0,407. Hal ini berarti bahwa variabel kreativitas

guru dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran mempunyai

hubungan dengan hasil belajar ekonomi sebesar 40,7%. Sisanya (59,3%) terkait dengan

faktor lain. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikasi koefisiensi korelasi ganda

(multiple) dengan statistik F. Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika Fhitung > Ftabel,

terima H0 jika Fhitung < Ftabel dimana distribusiFtabel untuk dk pembilang k dan dk penyebut

(n-k-1) dengan ᾳ0,05. Selanjutnya dapat dilihat nilai F hitung yaitu 39,484, sedangkan

nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas (df)

Residual (sisa) yaitu 115sebagai df penyebut dan df Regression yaitu 2 sebagai df

pembilang dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh nilai F

23http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http//digilib.unila.ac.id/21974/2/SKRIPSI%2520TAN
PA%2520%BAB%2520PEM BAHASAN.pdf
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tabel yaitu 3,072, jadi F hitung (39,484) > F tabel (3,072), taraf signifikansi 0,000

< 0,05 maka H0 ditolakdan H1 diterima.24

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Elisa Rismaniar dan M Syaifullah ada

kesamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, namun terdapat perbedaan yang

mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penulis meneliti tentang

pengaruh kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media pembelajaran terhadap hasil

belajar siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Seperti disebut diawal pembahasan, kajian berkenaan dengan kreativitas guru

fiqih dalam menggunakan media pembelajaran. Kreativitas adalah kemampun seseorang

untuk melahirkan sesuatu yang baru,baik berupa gagasan maupun karyanya, baik dalam

bentuk apitudo maupun non apitudo baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan

yang sudah ada yang semuanya itu relative berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud kreativitas dalam kajian ini adalah

kemampuan seseorang untuk menemukan cara baru bagi pemecahan problem-problem

baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lainnya. Kemudian yang dimaksud

kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media/alat peraga adalah kemampuan

seseorang untuk melahirkan atau menemukan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan

atau lainnya, dalam

24http://download.portalgaruda.org’article.php?article=288106&val=7234&title=KREATIVITAS%GURU,%20
PEMANFAATAN%20MEDIA%20PEMBELAJARAN%20DAN%20HASIL%BELAJAR%20EKONOMI
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bentuk alat peraga untuk memperlancar jalannya proses belajar mengajar pada

pelajaran fiqih.

Indikator guru fiqih dalam menggunakan media/alat peraga adalah:

1. Guru membuat ka’bah dari kardus sebagai bahan praktek Haji dan Umroh

2. Guru memanfaatkan batu bata sebagai bahan praktek Tayamum

3. Guru melibatkan siswa sebagai bahan praktek jenazah

4. Guru menggunakan banyak seni sebagai bahan pembelajaran

Indikator hasil belajar siswa adalah:

1. Siswa belum mengerjakan ulangan harian dengan tertib

2. Nilai ulangan harian siswa belum mencapai KKM

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

F. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Adapun asumsi yang mendasari kajian ini adalah:

a. Kreativitas guru fiqih dalam menggunakan media pembelajaran pada proses

belajar mengajar berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya.

b. Hasil belajar siswa berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang

lainnya.
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2. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian tentang “Pengaruh Kreativitas

Guru Fiqih dalam Menggunakan Media pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa

di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru” adalah sebagai berikut:

Ha: apabila rhitung > rtabel maka Ha diterima sedangkan H0 ditolak

Ho: apabila rhitung < rtabel maka Ha ditolak sedangkan H0 diterima


