
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran merupakan tanggung jawab guru dalam mengem

bangkan segala potensi yang ada pada siswa. Salah satu komponen yang menjadi

sasaran peningkatan kualitas pendidikan adalah sistem pembelajaran di kelas.

Tujuan pokok proses pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku siswa

berdasarkan tujuan yang telah direncanakan dan disusun oleh guru sebelum proses

kegiatan pembelajaran berlangsung. Perubahan tingkah laku itu mencakup aspek

intelektual. Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari

manusia. Pendidikan di mulai dari kandungan, hingga dewasa di dapatkan dari

orang tua, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan. Manusia sangat

membutuhkan pendidikan sebagai cahaya penerang untuk menentukan arah,

tujuan, pedoman dan makna kehidupan. Hakekat pendidikan adalah usaha orang

dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta

Kreativitas dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal dan non

formal.

Jadi dengan kata lain, pedidikan pada hakekatnya adalah ikhtiar manusia

untuk membantu dan mengarahkan fitroh manusia supaya berkembang sampai

kepada titik maksimal yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang dicita-
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citakan.1 Pendidikan agama seharusnya sejak lahir sudah mulai diberikan oleh

anak untuk mencetak kreativitas khusus tentang pengetahuan ajaran agama.

Dengan ini diharapkan pendidikan agama dapat menjadi dasar pembentukan

kepribadian anak. Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut

oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam

masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.2

Di negara kita Indonesia, pendidikan agama dapat diperoleh melalui
tiga jalur, yaitu formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal
merupakan jalur pendidikan yang terstruktur yang terdiri atas
pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan
nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan
pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.3

Dalam menghadapi era globalisasi, pendidikan mempunyai tugas yang

tidak ringan, di samping mempersiapkan peserta didik untuk meningkatkan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi, pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan keimanan

dan ketaqwaan dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Oleh karena itu, dalam rangka

memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yanga Maha Esa,

1Muhammad Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Dilingkungan Sekolah
Dan Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 108.

2Muhaimin, et.al. Paradigma Pendidikan Islam. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
hlm. 75

3UU RI No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm. 3
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Pendidikan Agama dinyatakan sebagai kurikulum wajib pada semua jalur, jenis

dan jenjang pendidikan.

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi

guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar

belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Pengembangan

Kreativitas merupakan suatu proses konsolidasi dalam memahirkan seperangkat

keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai domain kehidupan. Kreativitas

guru dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, yang dapat

dijadikan pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru.

Kreativitas guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru

yang penuh arti.4

Kreativitas pada dasarnya merupakan anugerah yang diberikan Allah

kepada setiap manusia, yakni berupa Kreativitas  untuk mencipta (daya cipta) dan

berkreasi. Implementasi dari kreativitas seseorangpun tidak sama, bergantung

pada sejauh mana orang tersebut mau dan mampu mewujudkan daya ciptanya

menjadi sebuah kreasi ataupun karya.5

Setiap orang memiliki potensi kreatif yang dibawa sejak lahir meskipun

dalam derajat dan bidang yang berbeda-beda, sehingga potensi itu perlu ditumbuh

kembangkan sejak dini agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Untuk itu

diperlukan kekuatan pendorong, baik dari dalam individu maupun dari luar

individu yaitu lingkungan. Lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan dalam

4 E. Mulyasa, Op.cit, h. 25
5 Fuad Nashori & Rachmy Diana Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam

Perspektif Psikologi Islami, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002),hlm.21.
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arti kata sempit (keluarga, sekolah) maupun dalam arti kata yang luas

(masyarakat, kebudayaan) yang mampu menciptakan kondisi lingkungan yang

dapat menanamkan daya kreatif individu.6

Dengan demikian, baik di dalam individu maupun di luar individu

(lingkungan) dapat menunjang atau menghambat potensi kreativitas, implikasinya

ialah bahwa Kreativitas  kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan mengingat

bahwa kreativitas merupakan bakat secara potensial yang dimiliki setiap orang

sejak lahir yang dapat diidentifikasi dan dibekali melalui pendidikan yang tepat.7

Pendidikan hendaknya tidak hanya memperhatikan pengembangan

keterampilan-keterampilan berfikir semata, tetapi pembentukan sikap, perasaan,

dan ciri-ciri kepribadian yang mencerminkan kreativitas yang perlu

dikembangkan. Dalam hal ini banyak bergantung pada inisiatif dan kreativitas

guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat memupuk dan menunjang

kreativitas siswa, sehingga siswa dapat merasa bebas mengungkapkan pikiran dan

perasaannya, mempunyai daya kreasi dalam bekerja. Hal ini mencerminkan

kemerdekaan dan demokrasi dalam pendidikan, yang berarti terwujudnya

pendidikan itu berada diatas kreativitas kinerja para guru dalam menjalankan

tugas.8

Salah satu hal yang menentukan sejauh mana seseorang itu kreatif adalah

Kreativitas nya untuk dapat membuat kombinasi baru dari hal-hal yang ada.

Demikian pula seorang guru dalam proses belajar mengajar, guru harus

6 S.C.Utami Munandar, Loc.cit, hlm.83.
7 S.C.Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta,

PT Gramedia Widia Sarna Indonesia, 1992), hlm.12
8 S.C.Utami Munandar , Ibid, hlm.48
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menggunakan variasi metode dalam mengajar, memilih metode yang tepat untuk

setiap bahan pelajaran agar siswa tidak mudah bosan.9 Guru harus terampil dalam

mengolah cara pembelajaran, cara membaca kurikulum, cara membuat, memilih

dan menggunakan media pembelajaran, dan cara evaluasi baik dengan tes maupun

melalui observasi.10 Evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan pencapaian

tujuan, dan sebagai feed back bagi seorang guru. Guru yang baik dapat

mengaktifkan murid dalam hal belajar.11

Seorang guru harus mampu mengoptimalkan kreativitasnya. Kreativitas

serta aktivitas guru harus mampu menjadi inspirasi bagi para siswanya. Sehingga

siswa akan lebih terpacu motivasinya untuk belajar, berkarya dan berkreasi. Guru

berperan aktif dalam pengambangan kreativitas siswa, yaitu dengan memiliki

karakteristik pribadi guru yang meliputi motivasi, kepercayaan diri, rasa humor,

kesabaran, minat dan keluwesan (fleksibel). Guru yang kreatif mempunyai

semangat dan motivasi tinggi sehingga bisa menjadi motivator bagi siswanya

untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa, khususnya yang

tertuang dalam sebuah bentuk pembelajaran yang inovatif. Artinya selain menjadi

seorang pendidik, guru juga harus menjadi seorang kreator yang mampu

menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif bagi anak didik.12

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-Ra’d : 11 yang berbunyi:

9 N.K.Roestiyah, Didaktik Metodik, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1989), hlm.4
10MS.Djohar, Guru, Pendidikan & Pembinaannya, Penerapannya dalam Pendidikan dan

UU Guru, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2006),hlm.137.
11 S.Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),hlm.9.
12 AM.Sardiman, Op.cit, hlm. 127.
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Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.13

Proses pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan baik apabila

terdapat suasana atau kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan

tenang dan mempunyai kesiapan penuh untuk mengikuti jalannya proses

pembelajaran. Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan

efektif apabila: pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat

menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar

mengajar, kedua, dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan biasanya timbul

dan dapat merusak iklim belajar mengajar, ketiga, dikuasainya berbagai

pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah

mana suatu pendekatan digunakan .14

Kedudukan guru sebagai pendidik mempunyai peranan yang sangat

penting dalam proses belajar mengajar, salah satunya sebagai pengelola kelas.

Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya. (Surabaya:
CV. Karya Utama, 2005), hlm. 337

14 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Cet. II, (Jakarta; PT Rineka Cipta,
2004),hlm.123-124.
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berkumpulnya semua anak didik dalam rangka menerima bahan pelajaran dari

guru. Dalam setiap proses pengajaran kondisi ini harus direncanakan dan

diusahakan oleh guru agar dapat terhindar dari kondisi yang merugikan (usaha

pencegahan), dan kembali kepada kondisi yang optimal apabila terjadi hal-hal

yang merusak, yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di dalam kelas

(usaha kuratif).15

Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi

edukatif, sebaliknya kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat

kegiatan pengajaran. Untuk dapat mewujudkan kelas yang kondusif, maka guru

harus mempunyai strategi atau Kreativitas  keterampilan yang diperlukan dalam

pengajaran, menciptakan situasi belajar yang optimal dan dapat mengem

balikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar.16

Kreativitas  dalam mengelola kelas merupakan kegiatan penting bagi guru

sebelum melaksanakan pembelajaran, terutama penciptaan suasana kondusif di

dalam kelas sehingga memungkinkan para siswa merasa senang dalam mengikuti

proses pembelajaran. Apabila siswa dalam keadaan antusias mengikuti penjelasan

guru, maka siswa akan bersikap disiplin dan mempunyai minat untuk belajar lebih

tekun lagi. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu

mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu

15 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Cet.III,
(Jakarta: Rineka Cipta 2005),hlm.144.

16 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa sebuah pendekatan evaluatif, Cet.
II (Jakarta: Rajawali Press, 1988),hlm.68.
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pengelolaan kelas harus ditingkatkan supaya siswa dapat mencapai prestasi belajar

secara optimal.17

Dengan mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas, mempelajari berbagai

pendekatan pengelolaan dan mencobanya dalam berbagai situasi kemudian

dianalisis, maka guru akan dapat mengelola proses belajar mengajar secara lebih

baik. Kondisi yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat utama

bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.

Pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan prestasi anak didik. Zaenal

Arifin, mengemukakan bahwa kata ”prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu

prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi ”prestasi” yang berarti

”hasil usaha” 18Sedangkan Winkel mengemukakan belajar adalah suatu proses

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya dan

menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan nilai

dan dapat pula berupa sesuatu yang baru dan nampak dalam perilaku yang nyata.19

M. Bukhori menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah

dicapai atau yang ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajar, baik berupa angka

maupun huruf serta tindakan yang mencerminkan hasil belajar yang dicapai

masing-masing anak dalam periode tertentu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai

positif atau keagamaan.20

17 Syaiful Bahri Djamarah, Op.cit, hlm.145.
18 Zaenal Arifin, Evaluasi Instruksional Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung: Remaja

Rosda Karya, 1990), hlm.3.
19W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta:Gramedia, 1986),

hlm.161.
20M.Bukhori, Teknik-Teknik Evaluasi dalam Pendidikan, (Bandung:Jemmars, 1983),

hlm.8.
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Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari

sumber utamanya kitab suci Al-qur’an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Menurut al-Ghazaly sebagaimana diungkapkan oleh Fatiyah Hasan

Sulaiman bahwa pendidikan sebagai sarana untuk menyebarluaskan keutamaan,

sebagai media untuk mendekatkan umat manusia kepada Allah dan sarana

kemaslahatan untuk membina umat.

Dengan demikian prestasi Pendidikan Agama Islam adalah hasil belajar

yang telah dicapai oleh siswa yang merupakan tolok ukur keberhasilan siswa

dalam bidang PAI. Diharapkan dengan prestasi ini siswa tidak hanya mampu

memahami dan menghayati ajaran-ajaran agama Islam tetapi juga dapat

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan hasil belajar oleh

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan

pengetahuan, ketrampilan berfikir maupun ketrampilan motorik.

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi dari

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor intrinsik)

individu antara lain minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan Kreativitas  kognitif,

sedangkan faktor dari luar diri (faktor ekstrinsik) individu antara lain faktor

lingkungan yaitu alam, sosial budaya dan keluarga dan faktor instrumental  yaitu
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kurikulum, program, sarana dan fasilitas dan guru.21 Pengenalan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka

membantu murid untuk mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.22

Tolak ukur Kreativitas  anak didik dalam memahami materi ajar di bagi

menjadi 3 aspek pokok yang di kemukakan oleh Blooms sebagaimana dikutip

Mudjiono yaitu Kreativitas  pemahaman kognitif yaitu menekankan pada aspek

intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi.

Pemahaman secara kognitif ini meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan,

analisis, sintesis dan evaluasi. Aspek Kreativitas  pemahaman yang kedua adalah

afektif yaitu sikap, perasaan emosi dan karakteristik moral yang diperlukan untuk

kehidupan di masyarakat. Dimensi ketiga dari aspek pemahaman ini adalah

pemahaman secara psikomotorik yaitu pemahaman yang menekankan pada

gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol fisik. Kecakapan-kecakapan fisik ini dapat

berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus

maupun kasar.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan, seorang

guru mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, guru

mempunyai tugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik

dan peserta didik menerimanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Mentransfer ilmu pengetahuan merupakan hal yang mudah, tetapi untuk

membentuk watak dan jiwa peserta didik merupakan hal yang sulit, sehingga guru

21 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002),hlm.144.

22 Thursan Hakim, Belajar Secara efektif, (Jakarta: Puspa Swara, 2000),hlm.11.
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harus merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan

peserta didik belajar.

Berhasilnya pembelajaran apabila terjadi interaksi antara murid dan

lingkungan belajar yang disediakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Asnawir dan M. Basyruddin proses belajar

mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan murid, dan kadang-

kadang terdapat juga beberapa pelencengan yang mengakibatkan komunikasi

tidak efektif. Itu semua disebabkan salah pengucapan, tidak adanya persiapan

murid dan kurangnya keinginan dan kemauan.

Adapun solusinya untuk masalah ini adalah penggunaan media pengajaran

di dalam proses belajar mengajar, karena sebagian manfaat penggunaan media di

dalamnya terdapat pengaruh pengetahuan dan sikap dan di samping itu juga

meningkatkan persiapan dalam menyerap ilmu pengetahuan Pembelajaran

merupakan proses yang penting yang memiliki bagian-bagian pelengkap, diantara

bagian-bagiannya adalah media pengajaransebagai bagian umum dalam proses

belajar mengajar. Oleh karena itu media pengajaran merupakan area yang dikuasai

oleh para guru.23

Kalimat “wasail” jama’ dari “wasilah” dan dalam bahasa Indonesia

“Media” dan diambil dari bahasa latin “Medius” yang artinya “wasath” atau

“wasith (perantara) atau “mursil ” pengirim”. Dan dalam bahasa Arab “wasail”

artinya mursil pengirim surat kepada seseorang (Mursilun Ilaihi).24 Adapun media

23 Asnawwir & M, Baasyirudin Usman, Media Pembelajaran, Ciputat Pers, Jakarta, 2002,
Hlm 13

24 Azhar Arsyad, Media Pembeelajaran, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, Hlm 3
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pengajaran yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang digunakan guru

untuk membangkitkan fikiran siswa, perhatian, keinginan sehingga mereka

memiliki motivasi belajar.25

Masalah Media seorang guru, merupakan masalah yang seharusnya

dihadapi oleh guru, terutama saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, tidak

semua kelas dapat lancar menjalankan kegiatan belajar mengajar sedang

berlangsung, ada beberapa kelas yang kondisinya kurang mendukung bagi peserta

didik untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam belajar, mereka sering melakukan

penyimpangan perilaku seperti membuat gaduh, tidur ketika dijelaskan,

mengobrol sendiri dan jarang mengerjakan tugas sehingga dapat mengganggu

proses belajar mengajar.

Masalah ini yang harus diperhatikan oleh guru, bagaimana seorang guru

kreativitas dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, seperti membuat

kegiatan belajar mengajar lebih menarik, mengecek pekerjaan peserta didik,

memberikan tugas atau mungkin membuat kelompok belajar agar peserta didik

saling berdiskusi dan sebagainya, supaya anak didik mempunyai peluang untuk

berperan aktif sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah lakunya secara

lebih efektif dan efisien.26

Pendidik yang dikehendaki saat ini diharapkan mampu menampilkan

sosok guru yang tidak lebih dari orang yang hanya menyampaikan materi

pelajaran, akan tetapi guru dituntut untuk dapat menunjukkan Kreativitas nya,

25 Tohirin, Bahan Ajar Media Pengajaran, Bandung, 2000, Hlm 10
26Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka

Cipta, 2000), hlm. 80
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mengembangkan kreatifitas. Ini berkaitan erat dengan Kreativitas guru dalam

memilih dan mengembangkan metode serta pengelolaan kelas yang baik dan

kondusif dalam proses pembelajaran.

Kualitas proses pembelajaran merupakan salah satu titik tolak ukur yang

dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses pengajaran. Menurut Abudin

Nata “dapat mengukur tingkat kualitas dan keberhasilan suatu pendidikan adalah

beberapa indikator yang dapat dilihat dari dimensi kognitif intelektual, afektif,

emosional dan psikomotorik-praktikular dapat terbina secara seimbang”.27

Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pendidikan merupakan salah

satu upaya yang sedang diprioritaskan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada

proses kegiatan pembelajaran di masa lalu banyak yang berjalan secara searah.

Dalam hal ini fungsi dan peranan guru menjadi amat dominan, guru sangat aktif

tetapi sebaliknya peserta didik menjadi sangat pasif dan tidak kreatif dan kadang

peserta didik juga dianggap sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga

peserta didik kurang dapat dikembangkan potensinya.

Pada dasarnya guru sebagai pengajar tidak mendominasi kegiatan, tetapi

membantu menciptakan kondisi yang kondusif serta memberikan bimbingan agar

peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kreatifitasnya, melalui kegiatan

belajar. Diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang menjadi komponen

penalaran yang bermoral, manusia-manusia aktif dan kreatif yang beriman dan

bertaqwa.

27 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2001), hlm. 172
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Guru merupakan tenaga professional yang memahami hal-hal yang

bersifat filosofis dan konseptual dan harus mengetahui hal-hal yang bersifat teknis

terutama hal-hal yang berupa kegiatan mengelola dan melaksanakan kegiatan

belajar-mengajar (pembelajaran). Dalam pendidikan guru dikenal adanya,

pendidikan guru berdasarkan kompetensi dengan sepuluh kompetensi guru yang

merupakan profil Kreativitas dasar bagi seorang guru yaitu yang meliputi:

menguasai bahan, mengelola program belajar-mengajar, mengelola kelas,

menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola

interaksi belajar-mengajar, menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan

pengajaran, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan,

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip-

prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.28

Dalam pembelajaran guru yang inovatif menggunakan pendekatan dengan

berpedoman pada suatu program kegiatan yang telah disusun sehingga seluruh

perilaku dan Kreativitas dasar yang ada pada peserta didik dapat dikembangkan

dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sangat jelas terlihat kreativitas guru

agama  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam di sekolah. Untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran yang tinggi maka harus melalui kreativitas

guru yang baik. Pada saat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar

disadari atau tidak disadari setiap guru menggunakan pendekatan dan menerapkan

teknik-teknik dalam pembelajaran.

28 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta,1994),
hlm.162
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Dalam dunia pendidikan dan pengajaran modern terdapat cukup banyak

strategi yang khusus dirancang untuk mengajar materi yang diinginkan, begitu

juga media, media dapat memberikan warna yang menarik terhadap materi.

Betapa urgennya media dalam proses pendidikan dan pengajaran, sebuah proses

belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil apabila dalam proses tersebut tidak

menggunakan media. Karena media menempati posisi ketiga sama penting setelah

tujuan dari komponen pembelajaran, yaitu: tujuan, metode, media, dan materi.

Dalam kegiatan pembelajaran tidak semua media dapat diterima oleh peserta

didik. Oleh karena itu, penggunaa media hendaknya menyesuaikan karakteristik

dan kondisi peserta didik.

Ini lebih menyenangkan karena kebanyakan orang tidak bosan bila

berhadapan dengan komputer, bahkan satu hari di hadapan komputer tidak ada

rasa kejenuhan, hal ini disebabkan komputer merupakan alat modern yang

dirancang sedemikian rupa dan sedemikian menarik yang dapat menciptakan

suasana asyik. Ini menjadi hal yang menarik untuk dijadikan pedoman bagi

pengajar, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merasa

kesulitan dalam mencari media yang tepat untuk menyampaikan meteri dalam

menciptakan suasana asyik dan menarik dan tidak membosankan. PAI yang

awalnya tidak banyak diminati oleh peserta didik, akan menjadi pelajaran yang

selalu ditunggu kehadirannya. Seperti halnya media pembelajaran komputer yang

menggunakan program (perangkat lunak atau software), yang salah satunya ialah

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan

untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dan ini
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membutuhkan keahlian khusus dalam penggunaannya agar dapat mendesain pesan

dengan baik, sehingga tampilaannya dapat menumbuhkan minat belajar peserta

didik dan peserta didik dapat belajar dengan mudah. 29

Pada penelitian ini, peneliti dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Se

Kecamatan Sukajadi. Peneliti memilih Sekolah Dasar Negeri sebagai lokasi

penelitian karena Sekolah Dasar Negeri merupakan dasar dari penanaman

Pendidiakan dan pengetahuan anak. Oleh sebab itu Guru Diharapkan Mereka

mempunyai Kreativitas guru dalam pembelajaran salah satunya adalah

menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran, sehingga materi pelajaran

dapat disampaikan dengan mudah dan menyenagkan siswa. Namun yang terjadi

adalah masih terdapat guru yang belum sesuai dalam menggunakan media ICT

dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan masih bersifat

sederhana. hal tersebut terlihat dari gejala-gejala yang terlihat dilapangan dan

hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dra.Nurmiawati tanggal 27

September 2016 salah satu guru  agama yang ada dilingkungan SD Kecamatan

Sukajadi yaitu:

1. Masih ada sebagian guru yang kurang mahir dalam penggunaan media

pemebalajaran ICT di SD Kecamatan Sukajadi.

2. Masih ada sebagian guru kurang aktif dalam penggunaan media pembelajaran

ICT di SD Kecamatan Sukajadi.

3. Sebagian guru mengajar, karena mengejar target kurikulum tanpa

memperhatikan lagi pengelolaan kelas dan kesesuaian materi dan media yang

29 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta: Gaung Persada
Press, 2008), hlm. 150



17

digunakan termasuk dalam penggunaan media ICT di SD Kecamatan

Sukajadi.

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti mencoba mengadakan

penelitian yang berjudul “Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

dalam Menggunakan Media Pembelajaran Information and Communication

Technology (ICT) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi.”

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul

“Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menggunakan Media

Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi.”. yang

berimplikasi pada pemahaman isi Tesis, perlu kiranya peneliti memberikan

beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Kereativitas Guru

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan

sesuatu yang baru. Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk membuat

kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna social.30 Guru yang

mempunyai kreativitas yang tinggi akan mampu memberikan motivasi belajar

kepada anak didiknya. Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam

pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar, sehingga prestasi belajar

pendidikan agama Islam akan tercapai dengan hasil yang baik.31

30 S.C.Utami Munandar, Loc.Cit, hlm.28.
31 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2002),hlm.38.
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2. Guru

Guru adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai

pendidikan.32

3. Media

Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang

siswa untuk belajar”.33

4. Pembelajaran

Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan yang terdiri atas unsur-unsur yang

terpadu dan salingh berinteraksi secara fungsional.34

5. Information and Communication Technology (ICT)

ICT (Information Communication and Technology) adalah hasil rekayasa

manusia terhadap proses berkomunikasi penyampaian informasi dari

pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan

lebih lama penyimpanannya; dalam hal ini proses terjadi dalam kelas guna

melaksanakan pembelajaran.35

6. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk membimbing kearah

pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya

mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagian dunia

dan diakhirat.36

32 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), hlm. 142

33Arief S. Sadiman, dll., Media Pendidikan Pengertian Pengembangan dan
Pemanfaatannya. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), hlm. 6

34 Muhaimin, Arah Baru Pengembanagn Pendidikan Islam; Pemberdayaan
Pengembangan Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan (Bandung, Nuansa, 2003), hlm74

35 http://khairul123iksan456.wordpress.com/2009/11/22
36Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004),

15
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C. Permasalahan

1. Identifikasih Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

identifikasi masalah penelitian dapat diidentifikasikan, yaitu:

a. Ketrampilan guru Pendidikan Agama Islam terhadap penciptaan kondisi

belajar yang optimal.

b. Kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan kondisi

yang menyenangkan dikelas

c. Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam kurang inovatif dalam

pembelajaran

d. Ketrampilan Guru Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan media

teknologi dalam pembelajaran di kelas.

e. Kemampuan guru bervariasi

f. Hasil belajar siswa rendah

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah akan

penulis teliti. Maka dalam hal ini penulis membatasi masalah pada:

a. Kreativitas  Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menggunakan

Media Pembelajaran Information and Communication Technology (ICT)

di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi.

b. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Kreativitas  Guru Pendidikan

Agama Islam (PAI) dalam Menggunakan Media Pembelajaran Information
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and Communication Technology (ICT) di Sekolah Dasar Negeri

Sekecamatan Sukajadi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, maka penulis dapat

merumuskan masalahnya yakni

a. Bagaimana Kreativitas  Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam

Menggunakan Media Pembelajaran Information and Communication

Technology (ICT) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi?

b. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat dan pendukung Kreativitas  Guru

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menggunakan Media Pembelajaran

Information and Communication Technology (ICT) di Sekolah Dasar

Negeri Sekecamatan Sukajadi.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Kreativitas  Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

dalam Menggunakan Media Pembelajaran Information and Communi

cation Technology (ICT) di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung

Kreativitas  Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menggunakan

Media Pembelajaran Information and Communication Technology (ICT)

di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukajadi.
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2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan

pengembangan teori Media Pembelajaran dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran.

2) Sebagai tambahan khazanah keilmuwan dibidang pengembangan

pendidikan Islam, khususnya tentang kreativitas guru agama dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Secara Praktis

1) Bagi Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Sukajadi.

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan

masukan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan

Sukajadi. untuk pengambilan kebijakan kaitannya dengan peningkatan

kualitas pembelajaran.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan kreatifitas guru agama dalam

meningkatkan mutu pendidikan Islam di sekolah.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada

pembaca akan urgensi kreatifitas guru. Adapun penelitian ini

bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru agama dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran baik secara teori maupun praktis
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dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas

pembelajaran.


