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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru sebagai pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

nyaman, sehingga peserta didik  mudah dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mampu 

memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya serta mampu 

menumbuhkan rasa ketertarikan pada diri peserta didiknya untuk terus belajar 

dan selalu termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.  

Dalam menjalankan tugas dan peranan guru sebagai pendidik, maka 

guru  harus mampu membangkitkan rasa ketertarikan atau minat untuk belajar 

pada diri siswa. Karena, dalam proses belajar mengajar  minat sangat penting 

untuk mencapai suatu keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

maka seorang guru dalam mengajar harus mempunyai kreatifitas, agar siswa 

berminat untuk mengikuti proses pembelajaran. Karena pada dasarnya minat 

adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

yang diluar diri. Dalam hal ini maka minat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar anak didik, karena itu guru berkewajiban menumbuhkan minat belajar 

siswanya.
1
 

Kreatifitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan yang 

mungkin orang tersebut memecahkan ide asli atau menghasilkan suatu yang 

adaptasi (fungsi kegunaan) yang secara penuh berkembang. Kreatifitas dan 
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kecerdasan seseorang tergantung pada kemampuan mental yang berbeda-

beda.  

Berbicara tentang kreatifitas, tidak mesti orang yang dikatakan 

kreatifitas adalah orang-orang yang mampu membuat gagasan-gagasan baru, 

ide-ide baru, akan tetapi seorang yang kreatif adalah seseorang yang mampu 

menyesuaikan situasi dan kondisi. Kaitanya dengan kreatifitas guru, yaitu 

guru yang mampu menghubungkan atau menggabungkan suatu metode atau 

media yang disesuaikan dengan materi, kondisi dan keadaan peserta didiknya 

agar peserta didiknya merasa nyaman dan dapat menerima materi yang 

disampaikan.  

Hal ini ada relevansinya dengan firman Allah SWT dalam Q.SAl-A’raf 

: 169 

                                

                                     

                            

 

Artinya: Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang 

mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah 

ini, dan berkata: "Kami akan diberi ampun". dan kelak jika datang 

kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu (pula), niscaya 

mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah Perjanjian Taurat 

sudah diambil dari mereka, Yaitu bahwa mereka tidak akan 

mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, Padahal mereka 

telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. dan kampung 

akhirat itu lebih baik bagi merekayang bertakwa. Maka Apakah 

kamu sekalian tidak mengerti?(Q.S. Al-A’raf: 169).
2
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Dalam ayat diatas terdapat kalimat darasu ma fihi, Ash-Shabuni 

menafsirkan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah “padahal 

mereka telah mempelajari isi dan tahu isinya dengan sebenarnya, yaitu 

ancaman bagi ucapan kebatilan dan dusta kepada allah.
3
 

 

Menurut Kadar M Yusuf di dalam Tafsir Tarbawi, kalimat tersebut 

dapat diartikan dengan “mereka telah mempelajari isi al-kitab”, maksudnya 

mereka telah mempelajari kitab allah yang diturunkan kepada mereka, dengan 

mengimani dan mengamalkan pesan-pesan tuhan yang termuat dalam al-

Kitab tersebut, serta berpengaruh kepada mereka dalam bentuk bertambahnya 

pengetahuan dan perubahan perilaku sehingga mereka mengakui kerasulan 

Muhammad saw. Tetapi, justru yang terjadi tidak mendatangkan pengaruh 

apa-apa dan tidak berbekas dalam jiwa mereka. Ini mengambarkan belajar 

yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh fanatisme dan tertutupnya jiwa 

untuk menerima kebenaran atau ada kepentingan lain yang membuat mereka 

menolaknya.
4
 

Dari keterangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ada hal-hal yang 

dapat menghalangi peserta didik menguasai pelajaran, baik secara kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Faktor yang dapat menghalangi penguasaan 

tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang berada dalamdiri peserta didik, 

seperti motivasi dan minatnya terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri peserta 
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didik itu sendiri, seperti godaan atau rangsangan yang ada di lingkungan 

sekitar peserta didik, yaitu teman, masyarakat, media massa dan keluarga.
5
 

Kreatifitas guru dalam proses pembelajaran artinya guru yang memiliki 

daya cipta, seperti dalam menyiapkan metode, perangkat, media dan muatan 

materi pembelajaran. Misalnya menggunakan metode belajar mengajar yang 

bervariasi yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, begitu juga 

dengan menggunakan media belajar mengajar yang bervariasi sesuai dengan 

materi yang disampaikan. Kegiatan belajar yang variatif, dan dapat 

merangsang semangat, minat dan mempunyai rasa ingin tahu siswa untuk 

belajar 

Dalam buku Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhamad, yang bejudul  

Belajar dengan Pendekatan PAIKEM Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, Menarik “mengatakan bahwa untuk menumbuhkan minat belajar 

siswa maka guru di tuntut untuk lebih kreatif dalam mengajar”.
6
 

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (Dirjen PMPTK) Depdiknas Baedhowi mengatakan bahwa 

untuk menumbuhkan minat belajar siswa, maka seorang guru dituntut mampu 

menerapkan cara belajar yang menarik.
7
 

Di sini jelas bahwa seorang guru dituntut untuk melakukan berbagai 

macam cara untuk dapat membuat peserta didiknya bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan penuh perhatian. Agar itu semua dapat 

terlaksana dengan baik maka sangat di harapkan kemampuan kreatifitas guru 
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dalam mengajar, karena kreatifitas seorang guru dalam mengajar akan 

berpengaruh kepada minat belajar siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran tersebut. Dari pernyataan di atas untuk menumbuhkan minat 

belajar siswa maka guru harus mampu berkreatifitas dalam mengajar, agar 

siswa dapat ikut berperan aktif, memiliki semangat dan penuh perhatian 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Hal ini berarti bahwa seorang guru harus mampu memberikan rasa 

ketertarikan pada diri peserta didiknya agar apa yang disampaikannya dapat 

diperhatikan oleh siswanya. Contohnya seorang guru menggunakan media 

gambar yang menarik dalam menyampaikan materi pembelajran tersebut. 

Maka dari itu kreatifitas seorang guru dalam mengajar sangat diperlukan 

untuk menumbuhkan minat belajar siswa 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, 

dengan kreatifitas mengajar guru yang tinggi, seharusnya peserta didik 

mempunyai minat yang tinggi. Sebaliknya, apabila kreatifitas mengajar guru 

itu rendah, tentu juga minat belajar siswa akan menjadi rendah. 

Berdasarkan apa yang dilihat di lapangan yaitu di Sekolah Menengah 

Atas Babussalam Pekanbaru setelah peneliti melakukan studi pendahuluan, 

diperoleh ciri-ciri dari kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai berikut: 

1. Guru mampu membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau 

unsur yang ada 
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2. Berdasarkan informasi atau data yang tersedia, guru menemukan bnyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya 

adalah pada kualitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban 

3. Guru mampu mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinilitas dalam 

berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. 

Dari ciri-ciri kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam diatas, 

terlihat bahwa kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam sudah 

tinggi. Namun, terlihat bahwa minat belajar sebagian siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam masih rendah, terlihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2. Sebagian siswa belum bisa menjawab ketika guru menanyakan tentang 

pelajaran yang sedang dipelajari. 

3. Sebagian siswa  ada yang tertidur saat jam pelajaran berlangsung. 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah disebutkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pengaruh Kreatifitas 

Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Minat Belajar 

Siswa di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Kreatifitas Mengajar Guru 

Kreatifitas mengajar guru adalah kemampuan guru dalam 

mengajar untuk menghasilkan atau menciptakan suatu yang baru 
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kemudian memberikan sesuatu yang baru tersebut kepada peserta 

didiknya.
8
 Kreatifitas yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

kreatifitas guru dalam mengajar menyesuaikan dengan minat belajar 

siswa. 

2. Minat Belajar 

Minat belajar siswa adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh.
9
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas, maka 

penulis mengemukakan beberapa permasalahan di antaranya yaitu: 

1. Bagaimana Kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru? 

2. Bagaimana minat belajar siswa di Sekolah Menengah Atas 

Babussalam Pekanbaru? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan kreatifitas mengajar guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Babussalam Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian dan pembahasan ini lebih terarah pada sasaran 

kajian, maka penulis merumuskan fokus masalah pada “Pengaruh 
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Kreatifitas Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Minat 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan tersebut sebagai berikut: “apakah ada pengaruh yang 

signifikan kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

minat belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru?.” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kreatifitasmengajar guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Babussalam 

Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui pengaruh kreatifitas mengajar guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah Menengah 

Atas Babussalam pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam 

rangka mengakhiri program perkuliahan Program Sarjana Strata Satu 

(S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
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b. Untuk menambah wawasan dalam kajian ilmiah sekaligus untuk 

mengembangkan pengetahuan penulis. 

c. Sebagai pengalaman penulis dalam bidang penelitian tentang proses 

belajar mengajar 

d. Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat meningkatkan 

kreatifitas guru dalam mengajar yang dilaksanakan di sekolah 

e. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi siswa untuk dapat 

meningkatkan minat dalam belajar, sehingga diperoleh hasil yang 

diharapkan. 


