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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan 

seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Proses pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah terhenti 

sepanjang hidup manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan dalam 

kehidupan manusia.
1
 

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), 

sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 

Nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Salah satu cara merealisasikan tujuan pendidikan nasional di atas adalah 

melalui proses pembelajaran. Sebab di sanalah semua siswa akan berinteraktif dan 

akan memperoleh berbagai ilmu. Tidak hanya pengetahuan umum saja tetapi juga 

pengetahuan agama. Pengetahuan agama memang sangat penting untuk 
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membentuk siswa menjadi manusia yang berakhlak dan bermoral baik, terutama 

pada zaman seperti ini. 

Oleh karena itu peranan pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-

sekolah sangatlah penting untuk membentuk anak menjadi pribadi yang bermoral. 

Pendidikan agama yang meliputi Aqidah Akhlaq, Fiqih, Bahasa Arab, dan Qur‟an 

Hadits dijadikan landasan pengembangan spiritual. Bila diajarkan dengan baik, 

maka juga akan tercipta generasi yang berpendidikan agama yang baik.
2
 

Pembelajaran Fikih merupakan bagian dari pendidikan agama, memang bukan 

satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian 

siswa. Tetapi pembelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan 

motivasi kepada siswa untuk mempraktekkan ibadah, agar dapat dilakukan 

dengan benar dan sesuai aturan serta ketentuan agama, juga dapat mendidik siswa 

untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah SWT. 

Keberadaan guru dalam hal ini sangatlah mempunyai pengaruh. Sebab 

guru sebagi pendidik dalam proses pembelajaran merupakan komponen 

manusiawi yang ikut berperan serta dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial, oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur dalam 

bidang kependidikan. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang 

pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. 
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Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang 

professional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran 

dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan 

melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.
3
 

Profesi guru sebagai bidang pekerjaan khusus dituntut memiliki komitmen 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, nilai keunggulan yang 

harus dimiliki guru adalah kreativitas.
4
 Kreativitas guru dalam melaksanakan 

profesinya memberikan pengaruh  nyata terhadap efektivitas pembelajaran dan 

pelayanan pendidikan. Seorang guru yang kreatif, mampu menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang sehat dan mendidik.
5
 

Kreatifitas dapat dipandang sebagai sebuah bentuk intelejensi. Gardner 

dalam Florence, memandang kreatifitas sebagai salah satu dari „multipel 

intelejensi yang meliputi berbagai macam fungsi otak. Kreatifitas merupakan 

sebuah komponen penting dan memang perlu. Tanpa kreatifitas pelajar hanya 

akan bekerja pada sebuah tingkat kognitif yang sempit. Aspek kreatif otak dapat 

membantu menjelaskan dan menginterpretasikan konsep-konsep yang abstrak, 

sehingga memungkinkan anak untuk mencapai penguasaan yang lebih besar.
6
 

Dalam menjalani tahap-tahap proses pembelajaran di sekolah, ternyata ada 

proses pembelajaran yang bisa dikatakan berhasil, dan ada pula yang gagal. 
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Dikatakan berhasil apabila pembelajaran berlangsung dengan kreatif, sehingga 

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. Sebagai seorang guru, 

tentunya sudah menjadi kewajiban dan tugas anda untuk menciptakan sistem 

pembelajaran yang kreatif. Sebab, kreativitas dalam pembelajaran sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.
7
 

Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran disekolah, karena di 

masa mendatang guru tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling pintar di 

tengah-tengah siswanya. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan 

tanggung jawab guru di masa mendatang akan semakin kompleks. Sehingga guru 

dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan  dan penyesuaian penguasaan 

kompetensinya. “Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran 

informasi yang demikian cepat, ia akan tertinggal secara professional”.
8
 

Iskandar Agung dalam Momon Sudarma menegaskan bahwa guru 

merupakan ujung tombak berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga 

memiliki peran dan fungsi yang penting bahkan mendominasi proses transformasi 

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pendidikan lainnya kepada peserta didik. Dengan 

kata lain, kreativitas guru tersebut, akan menjadi taruhan profesinya dalam 
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mendukung upaya peningkatan layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas 

lulusan pendidikan.
9
 

Ada hukum sosial yang perlu diwaspadai. Lingkungan kreatif mampu 

mendorong siswa kreatif. Guru kreatif dapat merangsang peserta didiknya kreatif. 

Ketidak kreatifan peserta didik, bukan kesalahan murni anak didik, tetapi dia tidak 

pernah mendapatkan lingkungan belajar yang merangsang kreativitasnya. Dengan 

demikian, kita membutuhkan suasana belajar yang kreatif, yang diawali dari guru 

yang kreatif.
10

 

Sekolah sebagai lembaga organisasi, merupakan suatu sistem terbuka, 

sekolah tidak mengisolasi diri dari lingkungannya, karena mempunyai hubungan-

hubungan (relasi) dengan lingkungan internal maupun eksternal sekolah dan 

bekerja sama. Sekolah sebagai suatu sistem yang di organisasikan untuk 

mempermudah pencapaian tujuan belajar yang berkualitas dalam melayani peserta 

didik secara efektif dan efesien. “Tugas utama sekolah adalah menjalankan proses 

belajar mengajar, evaluasi kemajuan hasil belajar peserta didik, dan meluluskan 

peserta didik yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan”.
11

 

Fakta membuktikan bahwa selama ini proses pembelajaran yang terjadi di 

sekolah cenderung konvensional. Maksudnya proses pembelajaran berjalan 

dengan sistem yang sudah usang dan ketinggalan zaman, misalnya guru 

menyampaikan materi dengan cara berceramah. Nah, cara semacam ini, diakui 

atau tidak, merupakan cara yang tidak kreatif dan monoton, sehingga dapat 
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membuat siswa tidak kreatif dan bosan terhadap pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Ironisnya, sampai saat ini, masih banyak guru atau tenaga pendidik yang 

menerapkan cara ceramah semacam ini.
12

 

Sebagaimana hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 4 Kampar ditemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada guru yang tidak menjelaskan tujuan pembelajaran ketika memulai 

proses pembelajaran. 

2. Masih ada guru yang  menyampaikan materi pelajaran bersifat monoton. 

3. Masih ada guru yang tidak terampil mendayagunakan media pembelajaran. 

4. Masih ada guru yang tidak memberikan evaluasi diakhir pembelajaran. 

Berdasarkan gejala-gejala  tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul “Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam 

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan 

Kampa Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Sesuai dengan judul penelitian, Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih 

Dalam Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan 

Kampa Kabupaten Kampar, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu: 

1. Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu 

yang baru dan mengandung nilai, baik terkait dengan produk, solusi, seni kerja 
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ataupun yang lainnya.
13

 Kreativitas keguruan yaitu upaya maksimal dari 

tenaga pendidik untuk menemukan cara dan/atau strategi pembelajaran yang 

baru, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di 

setiap satuan pendidikan.
14

 

2. Guru Mata Pelajaran Fikih 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15

 Sedangkan Mata pelajaran 

Fikih adalah suatu bidang ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara‟ yang 

bersifat „amaliah yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.
16

 

Jadi yang dimaksud dengan guru mata pelajaran Fikih adalah pendidik 

yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran mata pelajaran Fikih 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten 

Kampar. 

3. Pembelajaran 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.17 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang penulis paparkan, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ? 

b. Bagaimana Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten 

Kampar ? 

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas Guru Mata Pelajaran 

Fikih Dalam Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ? 

d. Apa upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kreativitas pada 

mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik dari segi dana, waktu 

dan tenaga serta banyaknya masalah, maka penelitian ini hanya difokuskan 

pada Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Pembelajaran dan Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam 

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa 

Kabupaten Kampar. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten 

Kampar ? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas Guru Mata Pelajaran 

Fikih Dalam Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

a. Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 4 Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih 

Dalam Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar 

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Ilmiah 

1) Memberikan penjelasan tentang kreativitas guru Mata Pelajaran Fikih 

dalam Pembelajaran 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 
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b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga sekolah mengenai 

kreativitas guru mata pelajaran Fikih dalam pembelajaran 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat yang 

terkait dalam upaya mengelola pembelajaran di sekolah 

3) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru mengenai arti 

pentingnya kreativitas guru dalam pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


