
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kreativitas Guru

a. Pengertian

Kreativitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar

kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan

kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan

sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kreativitas merupakan

kemampuan interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempenga

ruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada, dengan demikian

perubahan di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau

dapat menghambat upaya kreatif. Salah satu konsep yang amat penting dalam

bidang kreativitas adalah hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri.

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

                   
                          
   

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
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kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.1

Sabda Rasulullah SAW:

َا َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ

Artinya: “Barang siapa melakukan hal baru yang baik maka ia mendapat
pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain yang mengerjakan
hal baru yang baik itu.” [HR. Muslim]

Menurut psikolog humanistik, Abraham Maslow dan Carl Rogers menyata

kan bahwa seseorang dikatakan mengaktualisasikan dirinya apabila seseorang

menggunakan semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu

menjadi, mengaktualisasikan, atau mewujudkan potensinya.2 Menurut Maslow

aktualisasi diri merupakan karakteristik yang fundamental, suatu potensialitas

yang ada pada semua manusia saat dilahirkan, akan tetapi sering hilang,

terhambat atau terpendam dalam proses pembudayaan. Jadi sumber dari

kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan

potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang. Hal tersebut

digambarkan Allah dalam al-Qur’an surat Al Mu’min ayat: 12-14 yang berbunyi:

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

2 S.C.Utami Munandar, Loc.cit. hlm.19.
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Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati

(berasal) dari tanah.  kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu
Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.
kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha
sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.3

Harris mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan, yaitu

kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu yang baru, kemam

puan untuk membangun ide-ide baru dengan mengombinasikan, mengubah, mene

rapkan ulang ide-ide yang sudah ada; suatu sikap, yaitu kemauan untuk menerima

perubahan dan pembaharuan, bermain dengan ide dan memiliki fleksibilitas

dalam pandangan; suatu proses, yaitu proses bekerja keras dan terus menerus

sedikit demi sedikit untuk membuat perubahan dan perbaikan terhadap pekerjaan

yang dilakukan.

Kreativitas yang merupakan hasil dari berpikir kreatif sangat penting bagi

kehidupan manusia. Utami Munandar mengatakan alasan mengapa kreativitas

pada diri siswa perlu dikembangkan Pertama, dengan berkreasi maka orang dapat

mewujudkan dirinya (self actualization), dan ini merupakan kebutuhan setiap

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.cit, hlm. 476
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manusia untuk mewujudkannya. Kedua, sekalipun setiap orang menganggap

bahwa kreativitas itu perlu dikembangkan, namun perhatian terhadap

pengembangan kreativitas belum memadai khususnya dalam pendidikan formal.

Ketiga, menyibukkan diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tapi juga

memberikan kepuasan tersendiri. Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan

manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk hal ini perlu disadari

bagaimana para pendahulu yang kreatif telah menolong manusia dalam

memecahkan berbahgai permasalahan yang menghimpit manusia. Kreativitas

adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru.

Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi

baru yang mempunyai makna social.4 Sebagaimana digambarkan Allah dalam al-

Qur’an surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

                  
                        
        

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "
yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu supaya kamu berfikir.5

4 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm.28.
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 43
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Peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah guru

berperan sebagai fasilitator. Guru harus memahami dan terbuka pada anak. Bakat

anak tidak datang secara simultan atau tiba-tiba, melainkan tumbuh dan

berkembang sesuai dengan hukum alam yang ada, bahwa manusia tumbuh dan

berkembang setahap demi setahap. Anak mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, jika anak memiliki kesulitan-kesulitan dalam kegiatan belajar di sekolah,

guru berusaha mengatasi atau mencari alternatif pemecahannya dengan memilih

atau memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai atau diminati anak.6

Berdasarkan penelitian Edmund, Emmer, dan Carolyn Evertson

sebagaimana dikutip oleh Sri Esti Wuryani,7 bahwa pengelolaan kelas

didefinisikan sebagai berikut :

1) Tingkah laku guru yang dapat menghasilkan prestasi siswa yang tinggi karena

keterlibatan siswa di kelas.

2) Tingkah laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan siswa

lain.

3) Menggunakan waktu belajar yang efisien.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tidak mengawasi,

tetapi mengarahkan kepada anak untuk mencapai tujuan, guru harus bisa

menciptakan lingkungan di dalam kelas yang dapat merangsang belajar kreatif

6 Maimunah Hasan, Membangun kreativitas Anak secara Islami, (Yogyakarta: Bintang
Cemerlang, 2001),hlm.205.

7Sri Esti Wuryani Psikologi Pendidikan, Cet.III, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006),hlm.264
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anak supaya anak merasa aman dan kerasan berada di dalam kelas, dengan begitu

kreativitas anak dapat berkembang dengan baik.8

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas

adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari

sebelumnya, baik berupa gagasan atau karya nyata dengan menggabung-

gabungkan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Hal baru disini adalah

sesuatu yang belum diketahui oleh yang bersangkutan, meskipun hal itu

merupakan hal yang tidak asing lagi bagi orang lain, dan bukan hanya dari yang

tidak menjadi ada, tetapi juga kombinasi baru dari sesuatu yang sudah ada. .

b. Ciri-ciri Kreativitas

Guru adalah tokoh yang bermakna dalam kehidupan siswanya. Guru tidak

hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai pendidik dalam arti yang sebenarnya.

Peluang untuk memunculkan siswa yang kreatif akan lebih besar dari guru yang

kreatif pula. Guru yang kreatif mengandung pengertian ganda, yakni guru yang

secara kreatif mempu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses belajar

mengajar dan juga guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam

hidupnya. Guru senantiasa memegang posisi kunci dalam dalam proses

pembelajaran. Sebagai pengajar guru berperan menciptakan suasana yang

kondusif, sehingga mendorong berfungsinya proses mental pra kesadaran yang

merupakan dasar bagi lahirnya kreasi siswanya.9

8 AM.Sardiman, Loc.cit, hlm.120.
9 Maimunah Hasan, Op.cit, hlm. 200.
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Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas motivasi,

kepercayaan diri, dan kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal

lebih ditekankan pada sarana serta iklim sekolah yang bersangkutan. Setiap

kemajuan yang diraih manusia selalu melibatkan kreativitas. Ketika manusia

mendambakan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan bahkan kebahagiaan yang

lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang sebelumnya di capai, maka kreativitas

dijadikan dasar untuk menggapainya.10

Guilford menyatakan sebagaimana dikutip Munandar, kreativitas diartikan

sebagai kemampuan berpikir divergen untuk menjajaki bermacam-macam

alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama Kreativitas juga

merupakan produksi suatu respon atau karya yang baru dan sesuai dengan tugas

yang dihadapi. Utami Munandar menyusun rumusan operasional dari kreativitas

sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas),

dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengem

bangkan, memperkaya, merinci) suatu gagasan. Menurut Munandar, kelancaran,

fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi merupakan indikator kemampuan berpikir

kreatif. Lebih lanjut, Munandar menyatakan bahwa ciri-ciri kreatif yang penting

dalam menentukan kemampuan kreatif seorang individu adalah rasa ingin tahu,

tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai tantangan, berani

mengambil resiko untuk membuat kesalahan atau untuk dikritik orang lain, tidak

10 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm 10.
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mudah putus asa, menghargai keindahan, mempunyai rasa humor, ingin mencari

pengalaman-pengalaman baru dan dapat menghargai baik diri sendiri maupun

orang lain.11 Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur’an surat AN-Nahl, ayat 17

yang berbunyi:

    
Artinya: Maka Apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak

dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka mengapa kamu tidak mengambil
pelajaran.12

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berorientasi pada pencapaian

prestasi belajar akademik yang tinggi oleh semua siswa. Kreativitas siswa apabila

memperoleh peluang untuk berkembang di dalam iklim belajar mengajar yang

kondusif, maka prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai. Karena kreativitas guru

dalam mengajar, dijadikan sebagai asumsi yang dinilai mampu meningkatkan

motivasi belajar siswa.13

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

11 S.C.Utami Munandar, Loc.ci. hlm 30.
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Loc.cit., hlm. 366
13 S.C.Utami Munandar, Ibid. hlm 42.
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pendidikan agama Islam akan tercapai dengan hasil yang baik.14 Sebagaimana

Allah jelaskan dalam al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi:

                  
                            
    

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.15

Menurut Utami Munandar ciri-ciri kepribadian yang kreatif yaitu: 1) Rasa

ingin tahu yang mendalam, 2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik, 3)

Memberikan banyak gagasan, 4) Bebas dalam menyampaikan pendapat, 5) Mem

punyai rasa keindahan yang dalam, 6) Memiliki rasa humor yang luas, 7) Mem

punyai daya imajinasi dan 8) Orisinal dalam mengungkapkan gagasan. 9) Menon

jol dalam salah satu bidang seni.16

14 Muhaimin, Op.cit. hlm 38.
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Loc.cit., hlm. 90
16 S.C.Utami Munandar, Loc.cit. hlm 71
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Utami Munandar mengemukakan secara spesifikasi indikator yang

digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam penelitian ini ada 7

indikator.17

c. Faktor yang mendukung Kreativitas

Pada mulanya kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya

dimiliki individu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, dikemukakan bahwa

kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan

rangsangan dari lingkungan. Utami Munanadar dalam Asrori mengemukakan

bahwa faktor-faktor yang mendukung kreativitas adalah : a) Usia, b) Tingkat

pendidikan orang tua, c) Tersedianya fasilitas, d) Penggunaan waktu luang.

Sedangkan Clark dalam Asrori mengkategorikan faktor-faktor yang

mendukung kreativitas adalah sebagai berikut: a) Situasi yang menghadirkan

ketidaklengkapan serta keterbukaan, b) Situasi yang memungkinkan dan

mendorong timbulnya banyak pertanyaan, c) Situasi yang dapat mendorong

dalam rangka menghasilkan sesuatu, d) Situasi yang mendorong tanggungjawab

dan kemandirian, e) Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali,

mengamati, bertanya, mencatat, menerjemahkan, menguji hasil prakiraan dan

mengkomunikasikan, f) Kedwi bahasaan yang memungkinkan untuk mengem

bangkan potensi kreativitas secara lebih luas karena akan memberikan pandangan

dunia secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam menghadapi masalah dan

17 S.C.Utami Munandar, Ibid. hlm 71
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mampu mengekspresikan dirinya dalam cara yang berbeda dari umumnya orang

lain yang dapat muncul dari pengalaman yang dimilikinya.

Selain itu faktor yang mendukung kreativitas menurut Seto, seorang ahli

pendidikan anak mengatakan bahwa ”upaya mengembangkan kreativitas anak

dapat dilakukan dengan menggunakan strategi 4P, yakni dengan melihat

kreativitas sebagai produk, pribadi, proses, dan pendorong.18

Ditinjau dari hasil (produk), kreativitas diartikan sebagai kemampuan

untuk mencipta atau menghasilkan produk-produk baru. Ditinjau dari proses,

kreativitas diartikan sebagai suatu bentuk pemikiran dimana individu berusaha

menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, cara baru

dalam menghadapi suatu masalah. Dari segi pribadi (person), kreativitas dapat

diartikan sebagai adanya ciri-ciri orang kreatif yang terdapat pada diri anak. Dari

segi pendorong (press), kreativitas berasal dari diri sendiri (internal) berupa

motivasi yang kuat untuk berkreasi.

d. Faktor yang menghambat Kreativitas

Faktor yang menghambat kreativitas siswa atau peserta didik dalam

pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung

resiko atau upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui.

b. Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan sosial.

18 S.C.Utami Munandar, Ibid. hlm 19.
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c. Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan

penyelidikan.

d. Diferensiasi antara bekerja dan bermain.

e. Otoritarisme.

f. Tidak menghargai fantasi dan hayalan“19

2. Media Pembelajaran Information and Communication Technology ( ICT)

a. Pengertian Media Pembelajaran ICT

Istilah media pembelajaran merupakan rangkaian dari dua kata yaitu media

dan pembelajaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiyah berarti

‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab media adalah

perantara (وسائل) atau pengantar pesan dan pengirim kepada penerima pesan.20

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan

Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication

Technology/AECT) di Amerika, membatasi media sebagai pesan/informasi.

Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat

merangsangnya untuk belajar. Arief S. Sadiman berpendapat bahwa: “Media

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa

untuk belajar”.21 Sedangkan Fatah Syukur mendefinisikan: “Media sebagai teknis

19 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm 20.
20 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.( Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007), hlm.. 3

21 Arief S. Sadiman, dll., Media Pendidikan Pengertian Pengembangan dan
Pemanfaatannya. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), hlm.. 6
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yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan

murid dalam pembelajaran”.22 Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an

surat An Nahl ayat 89 yang berbunyi:

                      
                 

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan
kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami
turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri. 23

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah

segala sesuatu  dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke

pengirim pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan

minat, serta memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajaran

secara efektif dan efisien.

Dewi Salma Prawradilaga dan Eveline Siregar mengemukakan bahwa :

“Pembelajaran adalah upaya menciptaka kondisi dengan sengaja agar tujuan

pembelajaran dapat dipermudah (facilited) pencapaiannya”.24 Gagne

mendefinisikan “Pembelajaran sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal yang

dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya

22 Fatahlm.lm. Syukur, Teknologi Pendidikan. (Semarang: Rasail, 2002), hlm.. 125
23 Departemen Agama Republik Indonesia, Loc.cit., hlm. 337
24 Dewi Salma Prawradilaga dan Eveline Siregar, Mozaik Teknologi Pendidikan.(Jakarta:

Prenada Media,2004), hlm.. 4
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internal”.25 Kunandar mengatakan bahwa: “Pembelajaran adalah proses interaksi

antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadinya perubahan

perilaku kearah yang lebih baik”.26

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya

pembelajaran adalah proses dalam upaya menciptakan kondisi belajar sehingga

terjadi perubahan perilaku yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan mudah.

Dari pengertian media dan pembelajaran di atas, diperoleh suatu gambaran

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang

pikiran perasaan, perhatian, dan minat sebagai upaya menciptakan kondisi belajar

yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.

Sedangkan Istilah ICT merupakan kepanjangan dari; I (Information) untuk

Informasi (information: Inggris) berarti: keterangan; pemberitahuan, khabar atau

berita tentang sesuatu. C (COMMUNICATION) untuk Komunikasi berasal dari

bahasa latin yaitu communicare Yang berarti sama. Sama di sini maksudnya

adalah sama dalam hal pengertian dan pendapat antara komunikator dan

komunikan. Dan T (TECHNOLOGY) untuk Teknologi didefinisikan sebagai,

“Cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia  dengan  bantuan

25 Margaret E. Bell, Belajar dan Membelajarkan.(Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada,1994), hlm.. 207

26 Kunandar, Guru Professional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.. 287
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alat  dan  akal,  sehingga  seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau

membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindera dan otak manusia”.

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.27

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Yunus dalam bukunya Attarbiyatu watta’liim yang dikutip oleh Azhar

Arsyad mengungkapkan sebagai berikut:

لفھم ..... فما راء كمن سمع لانھا أعظم تأثیرا في الحواس واضمن 

Bahwasanya: Media pengajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih
menjamin pemahaman……… orang yang mendengarkan saja
tidaklah sama tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa
yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat, atau
melihat dan mendengarnya.28

Dari ungkapan di atas dipahami bahwa media pembelajaran mempunyai

pengaruh besar bagi indera dan dapat menjamin pemahaman. Dan tingkat

pemahaman juga berbeda-beda dari apa yang indera tangkap orang yang

mendengarkan saja tidak sama tingkat pemahamannya dengan orang yang melihat

atau melihat dan mendengar. Dengan begitu, pengunaan media pembelajaran

27 http://khairul123iksan456.wordpress.com/2009/11/22
28 Azhar Arsyad, Op.cit, hlm.. 16
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komputer seharusnya mampu meningkatkan pemahaman siswa, karena selain

mendengarkan siswa juga melihat apa yang guru jelaskan atau materi apa yang

diberikan.

Sebagaimana sarana belajar menurut pandangan Al-Qur’an bahwa

manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak berpengetahuan, namun Allah

telah membekali manusia dengan sarana-sarana baik fisik maupun psikis agar

manusia dapat menggunakannya untuk belajar dan mengembangkan ilmu dan

teknologi untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Seperti yang disebutkan

dalam QS. An-Nahl 16: 78.29

                  
            :78(النحل(

Artinya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78)30

Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa dalam proses belajar atau mencari

ilmu manusia telah diberi sarana fisik berupa indera eksternal, yaitu mata dan

telinga, serta sarana psikis berupa daya nalar atau intelektual.

29 Bahlm.lm.aruddin dan Esa Nur Wahlm.lm.yuni, Teori Belajar dan Pembelajaran.(
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2007), hlm.. 38

30 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya.(Jakarta:
Proyek Kitab Suci Al Qur’an, 1979), hlm.. 415



40

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peranan media pembelajaran

sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Melalui media

pembelajaran hal yang bersifat abstrak bisa lebih menjadi konkrit.

Memperhatikan penjelasan itu, secara khusus media pembelajaran termasuk

madia memiliki fungsi dan peran untuk:

a) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran

yang bersifat abstrak menjadi konkrit sehingga mudah dipahami dan dapat

menghilangkan verbalisme, misalnya untuk menyampaikan bahan pelajaran

tentang system peredaran darah pada manusia, itu dapat ditampilkan melalui

komputer.31

Selain itu, media pembelajaran juga bisa membantu menampilkan

objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dapat ditampilkan di dalam

kelas, atau menampilkan objek yang terlalu kecil yang sulit dilihat dengan

menggunakan mata telanjang. Dan menampilkan suatu proses atau gerakan

yang terlalu cepat untuk diperlambat, seperti gerakan pelari, gerakan kapal

terbang dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya mempercepat gerakan suatu

proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang begitu

cepat, seperti gerakan pertumbuhan tanaman, perubahan warna suatu zat dan

sebagainya.32 Semua itu mampu dilakukan dengan menggunakan media

31 Wina Sanjaya, .Op.ci, hlm.. 168
32 Ibid., hlm.. 168
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komputer, dan hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan

informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi.33

b) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga

perhatian siwa terhadap materi pelajaran dapat lebih meningkat.34 Seperti

halnya media pembelajaran komputer, dengan lengkapnya program-program

komputer dengan tampilan penuh warna (full colour) sangat menarik minat

dan perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, yang akhirnya bisa

menambah gairah dan motivasi belajar siswa.35

Diperjelas lagi dengan pendapatnya Usman dan Asnawir bahwa media

pembelajaran mempunyai fungsi:

1) Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan

mengajar bagi guru.

2) Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi

konkrit).

3) Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak

membosankan).

4) Semua indera murid dapat diaktifkan. Kelemahan satu indera dapat

diimbangi oleh kekuatan indera lainnya.

33Agus Suyadi, ” Manfaat Komputer dalam Pembelajaran”, dalam agussya di.files.
wordpress .com, diakses 15 Juni 2016

34 Wina Sanjaya, Op.ci, hlm.. 169
35 HLM.LM.aryono, ”Liquid Crystal Display (LCD)” dalam http ://har

yonostkip.blogspot.com, diakses 21 Juni  2011
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5) Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar.

6) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya.36

Sedangkan menurut Sudjana dan Rivai, fungsi utama dari media

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang

penggunaan metode mengajar yang digunakan guru. Melalui penggunaan

media pengajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar

mengajar yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa.37

ICT (Information Communication and Technology) harus mengambil

peran sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses

pendidikan formal maupun pelatihan. ICT (Information Communication and

Technology) dapat berperan dalam pendidikan terbuka jarak jauh. Seperti di

Universitas Terbuka, pemanfaatan ICT (Information Communication and

Technology) mampu meningkatan kualitas pembelajaran dan memperluas

jangkauan akses layanan pendidikan. Selain itu, penerapan ICT (Information

Communication   and   Technology)   dapat   digunakan   untuk   peningkatan

kualitas pendidikan melalui pelatihan pendidik secara nasional. Demikian

pula pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan ICT (Information

Communication and Technology) untuk pelatihan bagi berbagai kelompok

36 M. Basyirudin Usman dan Asnawir,Media Pembelajaran, (Jakarta: Delia Citra Utama,
2002), hlm.. 24-25

37 Nana Sudjana dan Rivai, Media Pengajaran. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002),
hlm.. 7
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masyarakat, misalnya usaha kecil menengah, birokrasi pada pemerintah

daerah, pendidik dan lain-lain.

ICT (Information Communication and Technology) dapat digunakan

untuk memudahkan kerja sama antara pendidik dengan peserta didik yang

letaknya berjauhan secara fisik. Dahulu, seseorang harus berjalan jauh untuk

menemui seorang pakar guna mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini hal itu

dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan e-mail. Makalah dan

penelitian  dapat  dilakukan  dengan  saling  tukar menukar data melalui

internet, e-mail, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing.

Secara umum ada tiga pendekatan dalam penggunaan atau

pemanfaatan ICT (Information Communication and Technology) untuk

pendidikan dan pembelajaran, yaitu:38

a) Learning about computers and the internet, di mana technological

literacy menjadi tujuan akhir. Komputer dapat dijadikan sebagai objek

pembelajaran, misalnya ilmu komputer (computer science). Artinya

menjadikan ICT (Information Communication and Technology) sebagai

salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah.

b) Learning with computer and the internet, di mana ICT (Information

Communication and Technology) menfasilitasi pembelajaran sesuai

dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Misalnya Pustekkom

38 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), hlm.150
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Depdiknas mengembangkan program CD multimedia interaktif untuk

mata pelajaran Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia, Pendidikan

Agama Islam dan lain-lain sebagai salah satu alternative media

pembelajaran di SMA dan SMK.

c) Learning through computers and the internet, yaitu mengintegrasikan

pengembangan keterampilan-keterampilan berbasis ICT (Information

Communication and Technology) dengan aplikasi-aplikasi dalam

kurikulum. Misalnya di perguruan tinggi, sebagai contoh mahasiswa

melakukan riset online, menggunakan spreadsheet dan program database

untuk membantu mengorganisasikan dan menganalisis data yang telah

dikumpulkan atau menggunakan word processing untuk menyusun

laporan penelitian. Oleh karena itu, komputer dapat juga digunakan

sebagai alat bantu untuk melakukan proses tertentu, misalnya

perhitungan atau kalkulasi dan penyimpanan data serta pemprosesan kata

dan data (word and data processing).

Sedangkan menurut Fryer (2001) ada dua pendekatan yang dapat

dilakukan pendidik dalam memanfaatkan atau menerapkan ICT (Information

Communication and Technology)  yaitu:39

a) Pendekatan Topik (Theme-Centered Approach)

Pada pendekatan ini topic atau satuan pembelajaran dijadikan sebagai

acuan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pemanfaaatannya adalah:

39 Bambang Warsita, Ibid., hlm.151
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a) Menentukan topic; b) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai; dan c) Menentukan aktivitas pembelajaran dengan

memanfaatkan ICT (Information Communication and Technology)

(seperti modul, LKS, program audio, VCD/DVD ROM, bahan belajar

on-line di internet atau alat komunikasi sinkronis dan tidak singkronis

lainnya) yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b) Pendekatan Software (Software-Centered Approach)

Pada pendekatan ini, langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi

ICT (Information Communication and Technology) (seperti modul, LKS,

program audio, VCD/DVD ROM, bahan belajar on-line di internet atau

alat komunikasi sinkronis dan tidak singkronis lainnya), yang ada atau

mungkin bias digunakan. Kemudian dengan kondisi ICT (Information

Communication and Technology) yang ada itu, pendidik dapat

merencanakan strategi pembelajaran yang relevan untuk suatu topik

pembelajaran tertentu.

Secara umum, ada tiga cara memanfaatkan ICT (Information

Communication and Technology)   untuk   kegiatan   pembelajaran, yaitu

sebagai berikut:

a) Web Course, yaitu penggunaan ICT (Information Communication

and Technology) untuk keperluan pendidikan, di mana seluruh bahan

ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian sepenuhnya
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disampaikan melalui internet. Peserta dan pendidik sepenuhnya terpisah,

dan tidak diperlukan adanya tatap muka;

b) Web Centric Course, di mana sebagian bahan ajar, diskusi,

konsultasi, penugasan, latihan disampaikan melalui internet; sedangkan

ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap

muka. Peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah, tetapi diperlukan

adanya tatap muka; dan

c) Web Enhanced Course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan,

untuk menunjang  peningkatan  kualitas  kegiatan  pembelajaran  secara

tatap muka di kelas.

Baik pada model Web Course, Web Centric Course, ataupun Web

Enhanced Course, terdapat beberapa komponen aktifitas seperti informasi,

bahan belajar, pembelajaran atau komunikasi, penilaian yang bervariasi.

Adapun beberapa contoh penerapan dan pemanfaatan ICT (Information

Communication and Technology) antara lain adalah:

1. Pemanfaatan program Multimedia pembelajaran interaktif

2. Pemanfaatan E-dukasi.net (http://www.e-edukasi.net)

Sedangkan manfaat media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton

yang dikutip oleh Azhar Arsyad mengemukakan beberapa hasil penelitian

yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian

integral pengajaran di kelas sebagai berikut:
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1) Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Dengan penyajian melalui

media, siswa menerima pesan yang sama meskipun para guru menafsirkan

isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda.

2) Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan.

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar

dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa,

umpan balik dan penguatan.

4) Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat.

5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan

gambar sebagai media pengajaran dapat mengkomunikasikan elemen-

elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik

dan jelas.

6) Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses

belajar dapat ditingkatkan.

7) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif.40

Pada saat ini media pembelajaran yang cukup menarik dalam pembelajaran

langsung di sekolah. Yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan media

pembelajaran lain, sehingga juga mempunyai banyak kegunaan dalam

pembelajaran, dan kemungkinan besar manfaat-manfaat tersebut ada pada media

pembelajaran.

40 Azhar Arsyad, Loc.cit hlm.. 22-23
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c. Ciri-ciri Media Pembelajaran ITC

Ciri-ciri khusus media pembelajaran berbeda menurut tujuan dan

pengelompokannya. Adapun Ciri-ciri media dapat dilihat menurut

kemampuannya dalam membangkitkan ransangan pada indera penglihatan,

pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Maka ciri-ciri umum media

pembelajaran adalah bahwa media itu dapat di raba, dilihat, didengar dan diamati

melalui panca indera. Di samping itu ciri-ciri media dapat dilihat menurut

harganya, lingkup sasarannya, dan kontrol oleh pemakai.

Tiap-tiap media mempunyai karakteristik yang perlu di pahami oleh

pemakainya. Dalam memilih media, orang perlu memperhatikan tiga hal yaitu:

a) Kejelasan maksud dan tujuan pemilihan tersebut.

b) Sifat dan ciri-ciri media yang akan di pilih.

c) Adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan karena pemilihan media

pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan akan adanya elternatif-

elternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan.41

d. Jenis Media Pembelajaran

Menurut Oemar Hamalik, dalam buku karangan Basyaruddin dan

Asnawir, media diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu:

a) Alat-alat visual misalnya film strip, transparansi, mikro, projection, papan

tulis, bulletion board, gambar-gambar ilustrasi, chart, grafik, poster, peta, dan

globe.

41 Nana sudjana Op.Cit
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b) Alat audio misalnya phonografi recard, trnskripsi electris, radio,  rekaman

pada tape recorder.

c) Alat-alat audio visual misalnya film, televisi, benda-benda tiga dimensi,

model, skemens, bak pasir, peta elektrik, koleksidiorama.

d) Dramatisasi, bermain peran, sosiodrama, sandiwara-sandiwara, dan boneka.42

e. Kriteria pemilihan media pembelajaran

a) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran

dipilih atas dasar tujuan-tujuan intruksional yang telah di tetapkan.

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.

c) Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah

diperoleh.

d) Keterampilan guru dalam menggunakanya; apa pun jenis media yang

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses

pengajaran.

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut dapat

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan

pengajaran harus sesusuai dengan taraf berpikir siswa.

42 Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media pengajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, Cet 1, 2002),
hlm.lm..1
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g) Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat lebih mudah

menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu

mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar.43

f. Penggunaan Media Pembelajaran

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan komponen

yang tidak terpisahkan dan komponen-komponen yang lainnya. Oleh karena itu

penggunaan media pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pengajaran,

bahan pengajaran, kemudahan media, dan kemampuan guru dalam menggunakan

media. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan

media pembelajaran.

Menurut Azhar Arsyad, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

menggunakan media pembelajaran adalah:

a) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip,

atau generalisasi.

c) Praktis, luwes dan bertahan.

d) Guru terampil menggunakannya.

e) Pengelompokan sasaran.

f) Mutu teknis.44

43 Nana sudjana, Media Pengajaran,Cet-10 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011),
hlm.lm.. 5-5

44 Azhlm.ar Arsyad, Op Cit, hlm.. 75.
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Sedangkan menurut nana Sudjana, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

menggunakan media pembelajaran adalah:

a) Ketetapannya dengan tujuan pembelajaran.

b) Dukungan terhadap isi pelajaran.

c) Kemudahan memperoleh media.

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya.

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya.

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa.45

g) Begitu halnya dengan Oemar Hamalik, menurutnya setiap guru harus

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan,

pengetahuan tersebut meliputi:

h) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar

mengajar.

i) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

j) Tentang proses-proses belajar.

k) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan.

l) Nilai dan manfaat media pendidikan dalam pengajaran.

m) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan.

n) Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan.

o) Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran.

p) Usaha inovasi dalam media belajar.

45 Nana Sudjana Op.cit
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g. Kelemahan dan Kelebihan ICT (Information Communication and

Technology )

Aplikasi ICT (Information Communication and Technology ) sebagai

suatu media pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

a) ICT (Information Communication and Technology ) dapat menciptakan iklim

belajar yang efektif bagi peserta didik yang lambat (slow leaner), tetapi juga

dapat memacu efektifitas belajar bagi peserta didik yang lebih cepat (fast

learner).

b) Memiliki pengintegrasian komponen warna, musik dan animasi grafik

(graphic animation). Sehingga mampu menyampaikan materi pelajaran

dengan tingkat realisme yang tinggi.

c) ICT (Information Communication and Technology ) dapat diprogram agar

mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan

pengukuhan (reinforcement) terhadap prestasi belajar peserta didik.

d) Penggunaan ICT (Information Communication and Technology ) dalam

proses  pembelajaran dapat meningkatkan  prestasi  hasil  belajar dengan

penggunaan waktu dan biaya yang relative kecil (cost

effectiveness)

Sedangkan kelemahan aplikasi ICT (Information Communication and

Technology ) sebagai suatu media pembelajaran adalah:

a) Memerlukan peralatan (komputer) multimedia;
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b) Perlu persyaratan minimal prosesor, memori kartu grafis dan monitor;

c) Pengembangannya memerlukan adanya tim yang professional;

d) Pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama;

3. Pembelajaran PAI

a. Pengertian Pembelajaran PAI

Salah satu tugas guru adalah penyelenggaraan pembelajaran, menurut

Muhibbin Syah belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan tingkah laku

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.46 Adapun pembelajaran berasal dari

kata dasar “ajar” yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya

diketahui/diturut. Kata kerja “belajar” yang berarti memperoleh kepandaian atau

ilmu. Kata “pembelajaran” berasal dari kata “belajar” yang mendapat awalan “pe”

dan akhiran “an” , yang mempunyai arti proses.

Definisi pembelajaran menurut Degeng dan Muhaimin, pembelajaran

(ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya “pengajaran”) adalah upaya untuk

membelajarkan siswa.47 Dan pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan yang

terdiri atas unsur-unsur yang terpadu dan salingh berinteraksi secara fungsional.48

Adapun definisi Pendidikan Agama Islam menurut Abdul Majid dan Dian

Andayani adalah upaya sadar yang dilakukan pendidikan dalam rangka

46Muhibbin Syah., Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.
92

47Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama
Islam Di Sekolahlm.lm. (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 183

48Muhaimin, Arah Baru Pengembanagn Pendidikan Islam; Pemberdayaan Pengembanga
nhingga Redefinisi Islamisasi Pengetahlm.lm.uan (Bandung, Nuansa, 2003), hlm.. 74
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mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut  Armai Arief secara teori pendidikan Islam sebagai

disiplin ilmu yang merupakan konsep pendidikan yang mengandung berbagai

teori yang dapat dikembangkan dari hipotesa-hipotesa yang bersumber dari al-

qur’an maupun hadits baik dari segi sitem, proses dan produk yang diharapkan

mampu membudayakan umat manusia agar bahagia dan sejahtera dalam

hidupnya. Dari segi teori, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang

proses kependidikan yang bersifat progresif menuju kearah Kompetensi optimal

anak didik yang berlangsung di atas landasan nilai-nilai ajaran agama Islam.49

Pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan

manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta

mampu mewujudkan eksistensinya sebagai Khalifah Allah di muka bumi, yang

berdasarkan kepada ajaran al-qur’an dan sunnah, maka tujuannya adalam

menciptakan insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.50

Dengan demikian kalau dikaitkan dengan pengertian pembelajaran,

diperoleh sebuah pengertian bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam

adalah upaya membelajarkan siswa untuk dapat memahami, menghayati dan

mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran

49Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers,
2002), hlm.. 10

50Ibid., hlm.. 16
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ataupun latihan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh muhaimin bahwa

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah: “Suatu upaya membelajarkan

peserta didik agar dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar dan

tertarik terus menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan

mempengaruhi bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam

sebagai pengetahuan.”

Dalam pembelajaran ini ada beberapa komponen yang saling

mempengaruhi yaitu : (1) kondisi pembelajaran pendidikan agama, (2) metode

pembelajaran agama, (3) hasil pembelajaran pendidikan agama.

a. Kondisi pembelajaran pendidikan agama

Kondisi pembelajarn Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam meningkatkan hasil

pembelajaran PAI. Faktor ini berhubungan dengan pemilihan, penetapan dan

pengembangan pembelajaran PAI.

Faktor-faktor yang termasuk kondisi pembelajaran diantaranya yaitu:

(1) tujuan dan karakteristik bidang studi PAI, (2) kendala dan karakteristik

bidang studi PAI, dan (3) karakteristik peserta didik.

b. Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Metode pembelajaran PAI didefinisikan sebagai cara-cara tertentu

yang paling cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil

pembelajaran PAI yang berada dalam kondisi pembelajaran tertentu, metode

pembelajaran dapat diklasifikasikan  sebagai berikut :
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1) Strategi pengorganisasian adalah suatu metode yang mengorganisasikan

isi bidang studi PAI yang dipilih intuk pembelajaran. Ini mengacu pada

kegiatan pemilihan isi, penataan isi, pembuatan daiagram, skema, format

dan sebagainya.

2) Metode penyampaian adalah metode-metode penyampaian pembelajaran

PAI yang dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespon dan

menerima pelajaran PAI dengan mudah, cepat dan menyenangkan.

Dengan demikian strategi penyampaian perlu menerima masukan dari

peserta didik.

3) Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk mengelola

interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen metode

pembelajaran lain, seperti pengorganisasian dan penyampaian isi

pembelajaran.

c. Hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Hasil pembelajaran PAI mencakup semua akibat yang dapat dijadikan

indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran PAI dibawah

kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran PAI dapat berupa

hasil nyata dan hasil yang diinginkan. Hasil nayata adalah hasil belajar yang

dicapai peserta didik secara nyata karena digunakan suatu metode

pembelajaran PAI yang dikembangkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan

hasil yang diinginkan adalah tujuan yang ingin dicapai dan biasanya sering
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mempengaruhi keputusan perancang pembelajaran PAI dalam melakukan

pilihan suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini telah

dilakukan oleh

Pertama, Mustofa Kholid, STAIN Salatiga, 2012. Pelaksanaan MetodeTeam

Game Tournament Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fiqih Materi shalat Id Pada

Siswa Kelas IV MI Islamiyah Temanggung 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten

Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa

peningkatan pada hasil pengamatan keaktifan siswa pada siklus I yaitu 42,85%, dan

pada siklus II menjadi 52,38% kemudian meningkat pada siklus III menjadi 55,95%..

Hasil prestasi belajar siswa pada siklus I adalah 25%, dan pada siklus II diperoleh

hasil prosentase prestasi belajar siswa sebesar 46,42% dan pada siklus III diperoleh

78,58%. Jadi dari hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa metode Team Game

Tournament mampu meningkatkan prestasi belajar siswa telah terbukti dapat

diterima.

Berdasarkan penelitian di atas terlihat dengn jelas bahwa terdapat perbedaan

antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya melakukan

penelitian tentang Pelaksanaan MetodeTeam Game Tournament Untuk Meningkatkan

Prestasi Belajar Fiqih Materi shalat Id Pada Siswa. Sedangkan penelitian yang penulis

lakukan adalah berbicara tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam
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dengan menggunakan media Information and Communication Technology (ITC).

Artinya penelitian tersebut terdapat perbedaan.

Kedua, Ahmad Sudja’i (2006) dengan judul Pengaruh Kreativitas dan Disiplin

Kerja Terhadap Kompetensi Melaksanakan Supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah: 1) Kreativitas berpengaruh positif

terhadap Kompetensi melaksanakan supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota

Semarang, 2) Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap Kompetensi melaksanakan

supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang, 3) Kreativitas dan disiplin

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kompetensi melaksanakan

supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian di atas terlihat dengn jelas bahwa terdapat perbedaan

antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya melakukan

penelitian tentang Pengaruh Kreativitas dan Disiplin Kerja Terhadap Kompetensi

Melaksanakan Supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang. Sedangkan

penelitian yang penulis lakukan adalah berbicara tentang media pembelajaran

pendidikan agama Islam dengan menggunakan media Information and

Communication Technology (ITC). Artinya penelitian tersebut terdapat perbedaan.

Ketiga, Fahrurrozi (2007) dengan judul Hubungan Sikap Profesi Guru dan

Kreativitas dengan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-

Kab. Grobogan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Terdapat hubungan yang signifikan

antara sikap profesi guru dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah

Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan, 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara
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kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-

Kab. Grobogan, 3) Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sikap

profesi guru dan kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah

Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan.

Berdasarkan penelitian di atas terlihat dengn jelas bahwa terdapat perbedaan

antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya melakukan

penelitian Hubungan Sikap Profesi Guru dan Kreativitas dengan Kinerja Guru

Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan. Sedangkan

penelitian yang penulis lakukan adalah berbicara tentang media pembelajaran

pendidikan agama Islam dengan menggunakan media Information and

Communication Technology (ITC). Artinya penelitian tersebut terdapat perbedaan.

Keempat, Nur Asyiah (2008) dengan judul Hubungan Antara Motivasi Belajar

dan Kreativitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah

Nu Sunan Katong Kaliwungu. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang

signifikan dan positif antara motivasi belajar dan kreativitas belajar terhadap hasil

belajar bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah NU Sunan Katong Kaliwungu.

Berdasarkan penelitian di atas terlihat dengn jelas bahwa terdapat perbedaan

antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya melakukan

penelitian tentang Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Kreativitas Belajar

Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nu Sunan Katong

Kaliwungu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berbicara tentang

media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media
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Information and Communication Technology (ITC). Artinya penelitian tersebut

terdapat perbedaan.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan defenisi operasional dari semua variable yang

dapat diolah dan bukan defenisi konseptual. Konsep operasional adalah konsep yang

digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangkat teoritis. Berkaitan

tentang Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menggunakan Media

Pembelajaran Information and Communication Technology (ITC) di Sekolah Dasar

Negeri Se Kecamatan Sukajadi.  Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Kreativitas Guru

a. Ketrampilan mengajar

a) Membuka dan menutup pelajaran

b) Memilih metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan

materi ajar

c) Memilih media yang tepat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan

materi ajar

d) Mengadakan Variasi metode dalam mengajar

e) Menjelaskan materi pelajaran yang di ajarkan

f) Membimbing Diskusi Kelompok Kecil dalam pembelajaran

g) Mengelola Kelas dalam pembelajaran

h) Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan

i) Mampu memberikan Penguatan dalam pembelajaran



61

j) Penilaian Proses belajar

b. Motivasi tinggi

a) Memiliki gairah yang tinggi

b) Penuh semangat

c) Memiliki rasa penasaran yang tinggi

d) Mampu jalan sendiri ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu

e) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi

f) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi

g) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi

c. Demokratis

a) Toleransi

b) Kebebasan mengemukakan pendapat

c) Menghormati perbedaan pendapat

d) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat

e) Terbuka dan komunikasif

f) Menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia

g) Tidak menggantungkan diri pada orang lain

h) Saling menghargai

i) Mampu mengekangdiri

j) Kebersamaan

k) Keseimbangan
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d. Percaya diri

a) Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu

b) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai

c) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi

d) Mampu menyesuaikan diri dan komunikasi dalam berbagai situasi

e) Memiliki kondisi fisik dan mental yang cukup menunjang penampilannya

f) Memiliki tingkat pendidikan formal dan kecerdasan yang cukup

g) Memiliki kemampuan bersosialisasi dan latar belakang keluarga yang baik

h) Memiliki keahlian atau ketrampilan yang menunjang kehidupannya

i) Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah

2. Media  Pembelajaran Information and Communication Technology (ITC)

a. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran

a) Kesesuaian atau relevansi, artinya media pembelajaran harus sesuai dengan

kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar,

tujuan belajar dan karakteristik peserta didik.

b) Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran harus mudah dimengerti,

dipeljari atau dipahami oleh peserta didik dan sangat operasional dalam

penggunaannya.

c) Kemenarikan, artinya media pembelajaran harus mampu menarik maupun

meransang perhatian peserta didik.
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d) Kemanfaatan, artinya isi dari media pembelajaran harus bernilai atau

berguna, mengandung manfaat bagi pemahaman pembelajaran serta tidak

mubazir atau sia-sia.

b. ICT sebagai sarana/tempat belajar,

a) Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan

b) Menjelaskan struktur dan urutan pengajarn dengan baik

c) Memberikan kerangka sistematis secara baik.

d) Memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran

e) Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian dalam pembelajaran.

f) Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar.

g) Meningkatkan kualitas pembelajaran

c. ICT sebagai sumber belajar, dan

a) Meningkatkan motivasi belajar pembelajar

b) Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar

c) Memberikan struktur materi pelajaran

d) Memberikan inti informasi pelajaran

e) Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis.

f) Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan.

g) Pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan

pengajar

d. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme.
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a) Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar

b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih di

pahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan

pengajaran dengan baik

c) Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-semata hanya komunikasi

verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajar tidak bosan,

dan pengajar tidak kehabisan tenaga.

d) Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya

mendengarkan penjelasa dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang

dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-

lainya.


