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ABSTRAK 

 

 

  

Berdasarkan hasil prasurvey tersebut diperoleh data awal bahwa walaupun 

guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan kreatif dalam melaksanakan pembelajarannya, namun masih ada siswa 

yang menunjukkan tingkat motivasi belajar yang rendah. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji lebih lajut tentang kreativitas guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. Sumber data dipilih secara purposive dan bersifat 

snowball sampling, diantaranya adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, 

dan peserta didik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, yang kemudian hasilnya dianalisis dengan melakukan 

triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa: kreativitas guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya ditunjukkan dari  (1) kreativitas 

dalam mengembangkan indikator kompetensi, (2) kreativitas  dalam menata 

materi secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit, (3) kreativitas dalam 

mengorganisasikan kelas, (4) kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi, (5) kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Akan tetapi, dari kelima indikator tersebut, kemampuan guru dalam 

mengembangkan indikator masih perlu ditingkatkan lagi. 

 

Kata Kunci: kreativitas, guru pendidikan agama Islam, motivasi belajar  
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ABSTRACT 

 

 

 

Based on the results of the preliminary survey, the first data emerged that 

although Islamic religion teachers at SMA Negeri 1 Sidomulyo, South Lampung 

Regency were creative in carrying out their learning, there were still students with 

little motivation to learn. Therefore, this study will explore more of the creativity 

of Islamic religion teachers in increasing student motivation to learn at SMA 

Negeri 1 Sidomulyo, South Lampung Regency. 

This research is a type of descriptive research that uses a qualitative 

approach. This study was carried out at SMA Negeri 1 Sidomulyo, South 

Lampung Regency. The data sources were targeted and snowball samples were 

selected, including the school principal and his representatives, teachers and 

students. Collecting data using interview, observation and documentation 

techniques, then the results are analyzed by triangulating sources, techniques and 

time. 

The results of the study showed that: the creativity of Islamic religion 

teachers in increasing the motivation of students to learn at SMA Negeri 1 

Sidomulyo, South Lampung Regency in general was demonstrated by (1) 

creativity in developing competence indicators, (2) creativity in the systematic 

design of material from easy to complex, difficult, (3) creativity in the 

organization of lessons, (4) creativity in the use of different learning media, (5) 

creativity in the use of different learning methods. Of the five indicators, however, 

the ability of teachers to develop indicators still needs to be improved. 

 

Keywords: creativity, Islamic religion teacher, motivation to learn 
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 اٌرعشٌذ

 

 
تٕاًء ػٍى ٔرائط االسرطالع األًٌٚ ، ذُ اٌحظٛي ػٍى تٍأاخ أٌٍٚح أٔٗ ػٍى اٌشغُ 

، ظٕٛب  SMA Negeri 1 Sidomulyo ِٓ أْ ِؼًٍّ اٌرشتٍح اٌذٌٍٕح اإلسالٍِح فً

الِثٛٔط سٌعٕسً وأٛا ِثذػٍٓ فً ذٕفٍز ذؼٍُّٙ ، ال ٌضاي ٕ٘ان طالب أظٙشٚا ِسرٌٛاخ 

دافغ اٌرؼٍُ. ٌزٌه ، سرذسط ٘زٖ اٌذساسح اٌّضٌذ حٛي إتذاع ِؼًٍّ اٌرشتٍح ِٕخفضح ِٓ 

  SMA Negeri 1 Sidomulyo اٌذٌٍٕح اإلسالٍِح فً صٌادج دافغ ذؼٍُ اٌطالب فً

٘زا اٌثحس ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌثحس اٌٛطفً تاسرخذاَ ِٕٙط ٔٛػً. ذُ إظشاء ٘زا اٌثحس 

ذُ اخرٍاس ِظادس  .SMA Negeri 1 Sidomulyo  South Lampung Regency فً

اٌثٍأاخ تشىً ِمظٛد ٚأخز ػٍٕاخ ِٓ وشج اٌصٍط ، تّا فً رٌه اٌّذٌش ِّٚصٍٍٗ ٚاٌّؼٍٍّٓ 

ٚاٌطالب. ظّغ اٌثٍأاخ تاسرخذاَ ذمٍٕاخ اٌّماتٍح ٚاٌّالحظح ٚاٌرٛشٍك ، شُ ٌرُ ذحًٍٍ إٌرائط 

 .ػٓ طشٌك ذصٍٍس اٌّظادس ٚاٌرمٍٕاخ ٚاٌٛلد

ٔرائط اٌذساسح أْ: إتذاع ِؼًٍّ اٌرشتٍح اٌذٌٍٕح اإلسالٍِح فً صٌادج دافغ ٚٚظذخ 

، ظٕٛب الِثٛٔط سٌعٕسً ظٙش تشىً  SMA Negeri 1 Sidomulyo ذؼٍُ اٌطالب فً

( اإلتذاع فً اٌرشذٍة إٌّٙعً ِادج ِٓ 2( اإلتذاع فً ذطٌٛش ِؤششاخ اٌىفاءج ، )1ػاَ ِٓ )

( اإلتذاع فً اسرخذاَ ٚسائظ 4ذاع فً ذٕظٍُ اٌحظض. )( اإلت3اٌسًٙ إٌى اٌّؼمذ. اٌظؼة. )

( اإلتذاع فً اسرخذاَ أساٌٍة اٌرؼٍُ اٌّرٕٛػح. ِٚغ رٌه ، ِٓ تٍٓ 5اٌرؼٍُ اٌّرٕٛػح. )

 .اٌّؤششاخ اٌخّسح ، ال ذضاي لذسج اٌّؼٍٍّٓ ػٍى ذطٌٛش اٌّؤششاخ تحاظح إٌى اٌرحسٍٓ

 

 ٍِح ، دافغ اٌرؼٍُاٌىٍّاخ اٌّفراحٍح: إتذاع ، ِذسط ذشتٍح دٌٍٕح إسال
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

 

Pengalihan hurub Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

 

A. Konsonan 

 

Arab Latin Arab Latin 

١ a ط Th 

 Zh ظ B ب

 „ ع T خ

 Ts ز
 Gh ؽ

 F ف J ض

 Q ق H غ

 K ن Kh خ

 L ي D د

 Dz َ M ر

 R ْ N س

 Z ٚ W ص

 H ە S ط

 ` ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ع
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B. Vokal Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal (a) panjang =  Â  misalnya   لاي    menjadi  qâla 

Vokal (i) panjang = Î misalnya  ًٍل        menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = Û misalnya ْٚد       menjadi dûna 

 

 Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

 

Diftong (aw) = ٛى misalnya لٛي menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ًى misalnya خٍش menjadu khayrun 

 

C. Ta’marbûthah (ة) 

 Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ٌٍّذسسح اٌشساٌح  menjadi        

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى

هللا سحّح     menjadi fi rahmatillâh. 
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D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah        

 Kata sandang berupa “al” (اي) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka hilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

MOTO 

 

 

 

Be happy to SUCCSES (Jemputlah kesuksesan dengan 

kebahagiaan).....  

Dan tak lupa dilandasi dengan (QS. Ar-Ra'd, Ayat 11) 

 

ِٗ  ۥٌَُٗ  فِ ٍۡ ٓۡ َخ ِِ َٚ  ِٗ ٌۡ ِٓ ٌََذ ٍۡ ٓۢ تَ ِِّ ٞد  َؼمِّثََٰ ِش  ۥٌَۡحفَظَُُٛٔٗ  ۦُِ ِۡ ٓۡ أَ ّْ  لّلِه ٱِِ ا  لّلَ ٱإِ َِ اَل ٌَُغٍُِّش 

إَِرآ أََساَد  َٚ ه  ُۡ ِٙ ا تِأَٔفُِس َِ ٍَ َحرّىَٰ ٌَُغٍُِّشٚاْ  ۡٛ َشّد ٌَُٗ  لّلُ ٱتِمَ َِ ٗءا فاََل  ٓٛ َٖ ُس ۡٛ ا ٌَُُٙ  ۥ  تِمَ َِ َٚ
 ٓ ِِّ ِٗ اٍي  ۦُدِٚٔ َٚ  ٓ ِِ١١  

 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 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 (Ar.Ra‟d: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan 

seseorang untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Semakin tinggi 

motivasi belajar seseorang, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Dalam 

proses pembelajaran, motivasi belajar merupakan aspek yang sangat penting. 

Hasil belajar akan menjadi optimal, jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi 

yang diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Pada mulanya siswa 

tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah 

minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya 

mendorong siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan 

mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sardiman, bahwa motivasi dan 

kebiasaan belajar sebagai faktor psikologis dalam belajar memberikan landasan 

dan kemudahan  dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal, tanpanya 

dapat memperlambat proses belajar bahkan dapat menambah kesulitan dalam 

belajar.
1
 Djaali juga menyatakan bahwa faktor motivasi dan kebiasaan belajar 

sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses belajarnya.
2
 

Dengan demikian, motivasi belajar sebagai faktor psikologis belajar siswa 

memiliki peranan penting, dapat dipandang sebagai cara-cara berfungsinya pikiran 

                                                                   
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2007), h. 39 
2
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  h. 101 



2 

 

siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga 

penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih mudah dan efektif. Dengan kata 

lain, proses belajar-mengajar itu akan berhasil baik, kalau didukung oleh motivasi 

belajar dari siswa tersebut. 

Siswa akan belajar dengan giat, sungguh-sungguh, semangat dan tekun, 

apabila siswa memiliki sesuatu yang mendorongnya untuk belajar dengan baik. 

Dorongan yang ada dalam diri siswa tersebut untuk giat belajar dalam psikologi 

disebut sebagai motivasi. Menurut James O. Whittaker yang dikutip oleh  Wasty 

Soemanto, mendefinisikan motivasi adalah “kondisi atau keadaan yang 

mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku 

mencapai tujuan.”
3
 Hilgard memberikan pengertian motivasi adalah “suatu 

keadaan dalam individu yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.”
4
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  yang 

dimaksud dengan motivasi belajar adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang 

terdapat di dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu untuk mencapai hasil belajar setinggi mungkin. Bruner mengemukakan 

bahwa siswa dengan tingkat motivasi belajar tinggi, cenderung untuk menjadi 

lebih pintar sewaktu mereka menjadi dewasa.
5
 Bahkan penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi belajar mempunyai korelasi sebesar 0,40 dengan hasil belajar.
6
 

Hasil penelitian UNDP (2004) menemukan bahwa mutu SDM Indonesia berada 

                                                                   
3
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h. 205 

4
 IL. Pasaribu dan B. Simandjuntak, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsiro, 2013), 

h.  51 
5
 Djaali, Op.Cit., h. 106 

6
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 228 
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para rangking 110 dari 171 negara yang diteliti, SDM Indonesia terendah di 

Asean. Sedangkan Malasyia yang dahulu hampir seluruhnya belajar dari 

Indonesia kini menduduki rangking ke-76 dan Filipina rangking ke-98. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa di Indonesia masih rendah.
7
 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa motivasi belajar 

sangat diperlukan bagi siswa untuk berhasil dalam kegiatan belajarnya. Dengan 

adanya motivasi belajar dalam diri siswa tersebut, ia akan selalu optimis dalam 

mengerjakan apapun yang dihadapinya, yang akhirnya akan membantu siswa 

tersebut berhasil dalam belajarnya. Karena itu Ngalim Purwanto menyatakan 

bahwa “ motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar”.
8
 

Oleh karena itu penting kiranya meningkatkan motivasi belajar siswa 

karena dengan motivasi akan dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa. 

Banyak faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang salah 

satunya adalah kreativitas guru. Sebagaimana hasil penelitian Lailatul Khikmah 

menemukan bahwa kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran sangat 

besar pengaruhnya dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi siswa 

selama proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dan 

kreatif dalam merancang suatu kegiatan yang merupakan inti dari pembelajaran.
9
 

                                                                   
7
 Suyanto, MS., Mutu Pendidikan di Indonesia, Media Indonesia, 16 Maret 2015, h. 1 

8
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 60 

9
 Lailatul Khikmah, Teachers’ Creativity In Designing Learning Activities: Sustaining 

Students’ Motivation, English Review: Journal of English Education, Volume 7, Issue 2, June 

2019, h. 85 – 92  
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 Penelitian lainnya juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kreativitas guru dengan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris.
10

 

Javad Soleymanpour juga menemukan bahwa pengajaran berbasis model kreatif 

di ruang kelas sekolah dasar berkaitan dengan fitur keaslian dan kefasihan serta 

fleksibilitas dalam situasi pendidikan mempengaruhi prestasi akademik dan 

motivasi pada kelompok eksperimen. Ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap pengaruh metode 

pengajaran kreatif dan perbedaan ini mendukung kelompok yang menggunakan 

metode pengajaran kreatif di kelas.
11

  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka dipahami bahwa 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa adalah 

kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Yeni Rahmawati 

dan Euis Kurniati kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan 

individu berupa gagasan atau produk baru atau mengombinasikan antara 

keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya.
12

 Pendapat lainnya 

mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan untuk mengekspresikan dan 

mewujudkan potensi daya berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan 

                                                                   
10

 Shofiyatul Huriyah, An Investigation Of Relationship Between The Teachers’ 

Creativity And The Students’ Motivation In Learning English, ETERNAL: English, Teaching, 

Learning, and Research Journal, Volume 5, Number 02, December 2019, h. 239 – 246  
11

 Javad Soleymanpour, The Effects Of Creative Teaching Method On Motivation And 

Academic Achievement Of Elementary School Students In Academic Year 2014-2015, 

Singaporean Journal Of Business Economics, And Management Studies, Vol.3, NO.5, 2014, h. 35 

– 39  
12

 Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 13   
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unik atau kemampuan untuk mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi 

sesuatu yang lain agar lebih menarik.
13

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kreativitas guru dalam mengajar adalah kemampuan seorang 

guru dalam menciptakan sesuatu gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang 

berkaitan dengan pembelajaran. Menurut La Hadisi, bahwa guru yang kreatif 

dalam mengajar meliputi (1) kemampuan guru dalam mengembangkan indikator, 

(2) menata materi secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit, (3) 

mampu mengorganisasikan kelas, (4) mampu menyiapkan media pembelajaran 

yang bervariasi dan (5) menyiapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
14

 

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa kreativitas guru dalam 

pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks sifatnya, 

sebagai ilustrasi, proses itu memikirkan berbagai ide atau gagasan dalam 

mengelola dan mengembangkan pelajaran. Dalam proses belajar mengajar, 

menciptakan ide atau gagasan baru merupakan suatu keunikan dan tantangan 

tersendiri bagi guru yang kreatif dalam memunculkan berbagai temuan baru. 

Dalam mengajar kreativitas itu penting, artinya bahwa dalam mengajar diperlukan 

keterampilan guru dalam mengelola bahan ajar yang disampaikan dengan cara 

membuat variasi atau kombinasi baru, agar tidak terjadi kebosanan dengan 

pelajaran yang dapat membuat perbedaan dalam tingkah laku, pencapaian 

dikemudian hari dan kualitas kehidupan siswa pada hasil belajarnya. 

                                                                   
13

 La Hadisi, dkk., Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru terhadap Daya Serap Siswa di 

SMK Negeri 3 Kendari, Jurnal Al-Ta’dib, Volume 10, Nomor 2, 2017, h. 148 
14

 Ibid., h. 155 
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Kreatif dalam perspektif Islam diartikan sebagai kesadaran keimanan 

seseorang untuk menggunakan daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai wujud 

syukur atas nikmat Allah guna menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat 

bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kepada Allah. Di dalam 

alqur’an ada ayat yang berkaitan sebagai dasar untuk bersikap kreatif pada surat 

an-Nahl ayat 16 – 17: 

                          

                              

Artinya: dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-

bintang Itulah mereka mendapat petunjuk. Maka Apakah (Allah) yang 

menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa) ?. Maka 

mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. dan jika kamu menghitung-hitung 

nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An- Nahl: 16 – 17).
15

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu prestasi kerja dan hasil pendidikan 

yang baik tidak dapat diraih dengan mudah oleh seseorang, melainkan melalui 

usaha dan kerja keras dibarengi dengan idealisme dan optimisme yang tinggi. 

Bersungguh-sungguh dalam bekerja juga dijelaskan Allah SWT dalam surat al-

Insyirah ayat 7 - 8 sebagai berikut:  

               

                                                                   
15

 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2009), h. 330 
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Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap. (Al-Insyirah: 7 – 8)
16

  

Guru yang merupakan faktor eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil 

belajar yang optimal. 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.
17

 Untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan hasil belajar yang optimal, tidak hanya memerlukan guru yang 

profesional, akan tetapi juga guru yang kreatif. Karena guru yang kreatif akan 

mampu menghantarkan peserta didiknya kepada hasil belajar dengan lebih efektif 

dan efisien. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan 

bahwa kreativitas seorang guru dalam pembelajaran sangat penting karena dapat 

mendorong motivasi belajar siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan lebih baik.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, motivasi 

belajar siswa cenderung rendah. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukan sebagian besar siswa kurang bermotivasi pada pelajaran pendidikan 

agama Islam, siswa masih kurang mengerti dengan penjelasan guru, tidak 

memiliki semangat dalam kegiatan belajar dan tugas yang diberikan guru yang 

                                                                   
16

 Ibid., h. 596 
17

 Kunandar, Guru Profesional implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 54 
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ditunjukkan dari masih ada siswa yang tidak mengerjakannya.
18

 Menurut 

informasi dari guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, terlihat dari adanya siswa-siswa yang enggan belajar dan tidak 

bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas, siswa pun yang belum aktif 

dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan, sehingga hasil belajarnya pun 

menjadi kurang memuaskan karena masih banyak nilai di bawah standar 

ketuntasan minimal yakni di bawah 75 padahal selama ini sudah ada fasilitas-

fasilitas sekolah yang diberikan untuk mendukung sarana prasarana demi 

kelancaran dalam proses pembelajaran. 
19

  

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kerativitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh data awal, guru menyiapkan 

RPP sebelum melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran tidak hanya 

dilaksanakan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas seperti di mushala, di 

halaman sekolah, di perpustakaan, dan di tempat-tempat lainnya yang dapat 

menjadi sumber belajar siswa, metode pembelajaran yang digunakan guru juga 

bervariasi tidak monoton pada satu atau dua metode saja, siswa lebih banyak aktif 

dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru juga menggunakan media 

pembelajarn dan terkadang membuat media pembelajaran sederhana sendiri.
20

 

                                                                   
18

 Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1  

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Observasi, Januari – Februari 2021 
19

 Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan, Wawancara, 20 Januari 2021 
20

 Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan dalam melaksanakan pembelajaran, Observasi, Januari – Februari 2021 
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Berdasarkan hasil prasurvey tersebut diperoleh data awal bahwa walaupun 

guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan kreatif dalam melaksanakan pembelajarannya, namun masih ada siswa 

yang menunjukkan tingkat motivasi belajar yang rendah. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji lebih lajut tentang kreativitas guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan.  

B. Fokus dan Subfokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus permasalahan 

dalam penelitian ini adalah kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan. Sedangkan subfokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kreativitas dalam mengembangkan indikator kompetensi 

2. Kreativitas  dalam menata materi secara sistematis dari yang mudah 

kepada yang sulit 

3. Kreativitas dalam mengorganisasikan kelas 

4. Kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi  

5. Kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus permasalahan tersebut, maka rumusan 

masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kreativitas guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA 
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Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?”, yang kemudian dirinci dalam 

beberapa rumusan masalah khusus sebagai berikut: 

1. Bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan 

indikator kompetensi di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan? 

2. Bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam menata materi 

secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit di SMA Negeri 1 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

mengorganisasikan kelas di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan? 

4. Bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan 

media pembelajaran yang bervariasi di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan? 

5. Bagaimana kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan tujuan khusus  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

mengembangkan indikator kompetensi di SMA Negeri 1 Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

menata materi secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit di 

SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

mengorganisasikan kelas di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan. 

4. Untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi di SMA Negeri 1 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Untuk menganalisis kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi di SMA Negeri 1 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas 

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan 

pemahaman tentang pendidikan Islam, khususnya tentang kreativitas 

guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 
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b. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu dalam pendidikan 

Islam tentang kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi 

pengembangan wacana ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan 

dengan pengembangan pendidikan Islam pada kajian kreativitas guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada penyusun kebijakan dalam upaya 

meningkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA 

Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Memberikan informasi mengenai kreativitas guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terutama bagi 

kepala sekolah dan guru dalam memahami secara spesifik tentang 

kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan. 
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d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam 

meningkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA 

Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 

e. Dapat dijadikan sebagai media bagi kepala sekolah dan guru 

khususnya di untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan kinerja 

dalam meningkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam agar 

lebih baik. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Di Negara-negara Timur sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh 

masyarakat. Orang India dahulu menanggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. 

Di Jepang, guru disebut sensei, artinya ”yang lebih dahulu lahir”, ”yang lebih 

tua”. Di Inggris, guru dikatakan ”teacher” dan di Jerman ”der Leher”, keduanya 

berarti ”pengajar”. Sedangkan dalam   literatur pendidikan Islam, seorang guru 

biasa disebut sebagai ustadz, mu‟allim, murabbiy, mursyid, mudaris, dan 

mu‟addib. Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti pengajar 

melainkan juga pendidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ia harus menjadi 

penyuluh masyarakat. 

Menurut Zakiah Daradjat, guru adalah pendidikan profesional yang telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan 

yang terpikul di pundak orangtua.
1
 Sedangkan menurut A. Samana, pengertian 

guru adalah ”pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui 

lembaga pendidikan guru, agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus 

mendidik peserta didiknya untuk menjadi warga negara yang baik, berilmu, 

                                                 
1
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 39 
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produktif, sosial, sehat, dan mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber 

daya manusia.”
2
 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan guru adalah seseorang yang bertugas sebagai pengajar, 

pembimbing, pengarah, motivator, dan pendidikan seseorang sehingga terjadi 

perubahan yang lebih baik dalam diri peserta didiknya. 

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah 

“membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.”
3
 Pendapat lain 

mendefiniskan pendidikan agama Islam adalah “segala usaha untuk memelihara 

dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang ada padanya 

menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma 

Islam.”
4
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

manusia untuk mendidik atau menjadikan seseorang itu beriman, bertaqwa dan 

memiliki akhlak yang mulia. 

Dengan demikian dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan 

guru pendidikan agama Islam adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk 

melaksanakan pengajaran dan pendidikan agar seseorang menjadi pribadi yang 

beriman, bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. 

                                                 
2
 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 15 

3
 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1974), h. 23 

        
4
 Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, ( Yogyakarta: Aditya Media, 

2001), h. 20 
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2. Syarat-Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

 Berdasarkan pengertian guru pendidikan agama Islam tersebut, dapat 

dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru pendidikan agama Islam 

sangatlah berat. Oleh karena itu agar guru pendidikan agama Islam mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi pengajar dan pendidik 

seseorang agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, 

maka hendaklah memiliki atau memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

a. Beriman dan Bertakwa 

Guru pendidikan agama Islam, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, tidak 

mungkin mendidik peserta didiknya agar beriman dan bertakwa kepada Allah, 

jika ia sendiri tidak beriman dan bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan 

bagi peserta didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan  bagi 

umatnya. Bertakwa maksudnya ”mampu menjaga diri agar selalu mengerjakan 

perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya serta merasa takut kepada-Nya 

baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan.”
5
  

Iman dan takwa bukan merupakan suatu konsep teori, dia memerlukan 

kenyataan dalam karya, gerak dan interaksi. Untuk memperoleh iman dan takwa 

tidak hanya cukup berupa pernyataan percaya dan cinta kepada Allah, akan tetapi 

juga memerlukan pengakuan terhadap Allah berupa peribadatan, pelayana dan 

perhatian kepada orang lain melalui kebenaran, kejujuran dan keikhlasan.
6
 

 

 

                                                 
5
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 38 

6
 Ibid. 
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b. Berakhlak Mulia 

Seorang pendidik haruslah mempunyai akhlak yang mulia. Seseorang yang 

berakhlak mulia adalah seseorang yang mengisi dirinya dengan sifat-sifat yang 

terpuji dan menjauhkan dirinya dari sifat yang tercela. Dengan memiliki akhlak 

yang mulia, maka guru dapat menjadi teladan yang baik bagi para peserta 

didiknya. 

c. Ikhlas dan Bertanggung Jawab 

Pendidik yang ikhlas hendaklah berniat semata-mata karena Allah dalam 

seluruh pekerjaannya, baik berupa perintah, larangan, nasehat, pengawasan atau 

hukuman yang dilakukannya. Ikhlas bukan berarti ia tidak boleh menerima 

imbalan jasa, akan tetapi jangan berniat dalam hati bahwa pekerjaan mendidik 

yang dilakukannya karena mengharapkan materi, akan tetapi semata-mata sebagai 

pengabdian kepada Allah SWT. Guru pendidikan agama Islam yang ikhlas dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak akan merasa berat dan akan 

sungguh-sungguh dalam melaksanakannya semua kewajibannya tersebut. 

Seorang guru pendidikan agama Islam harus juga memiliki sikap 

bertanggung jawab akan semua tugas-tugasnya. Dari tanggung jawab akan 

muncul sikap sungguh-sungguh dan selalu menginginkan terbaik. Tanggung 

jawab guru pendidikan agama Islam ialah keyakinannya bahwa segala 

tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas 

pertimbangan profesional secara tepat. Pekerjaan guru pendidikan agama Islam 

menuntut kesungguhan dalam berbagai hal, sebagaimana dijelaskan dalam Firman 

Allah surat An-Nisa’ ayat 58: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)
7
 

d. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa 

pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan  tertentu yang 

diperlukannya untuk suatu jabatan. Sebagaimana yang dikemukakan Wina 

Sanjaya bahwa guru merupakan pekerjaan profesional yang ditunjang oleh suatu 

ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-

lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga inerjanya didasarkan kepada keilmuan 

yang dimillikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
8
 

e. Sehat Jasmani  

Seorang guru pendidikan agama Islam haruslah sehat jasmani dan tidak 

berpenyaki yang menular yang membahayakan para peserta didiknya atau orang 

lain di sekitarnya. Selain itu guru pendidikan agama Islam hendaknya tidak 

memiliki cacat tubuh yang dapat menganggu kelancaran tugas-tugasnya.
9
 Guru 

yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar, karena kesehatan badan sangat 

                                                 
7
 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 113 

8
 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 275 

9
 Zahara Idris dan Lisma Jamal, Op. Cit., h. 54 
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mempengaruhi semangat kerja. Untuk itu kesehatan jasmani kerapkali dijadikan 

salah satu syarat bagi seseorang yang ingin menjadi guru. 

f. Berkompetensi 

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.
10

 Pendapat lain 

juga menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kapasitas internal yang dimiliki 

guru dalam melaksanakan tugas profesinya.
11

 kompetensi guru dapat dimaknai 

pula sebagai kebulatan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang berwujud 

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai 

agen pembelajaran
12

 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

Tugas dan tangggung jawab guru terutama guru pendidikan agama Islam 

sangatlah komplek. Ia tidak hanya memiliki tugas dan tangggung jawab untuk 

mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, akan tetapi 

juga memberikan pendidikan, bimbingan, latihan, arahan, penilaian, memotivasi 

dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan Suparta bahwa tugas guru 

adalah: 

a. Mengajar, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran, meliputi: 

menguasai bahan pengajaran, merencanakan program pembelajaran, 

melaksanakan, memimpin dan mengelola proses pembelajaran, dan 

menilai kegiatan pembelajaran. 

                                                 
10

Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 229 
11

 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan; Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 67 
12

 Farid Sarimaya, Sertifikasi Guru. Apa, Mengapa dan Bagaimana, (Bandung: Yrama 

Widya, 2008), h. 17 
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b. Membimbing, yaitu memberi bimbingan kepada peserta didik dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya baik bersifat akademis 

maupun non akademis. 

c. Administrator, yaitu mengelola sekolah dan kelas, memanfaatkan 

prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan 

tugasnya, serta bertindak sesuai dengan etika jabatan.
13

 

 

Sedangkan menurut Uzer Usman, tugas seorang guru terbagi dalam tiga 

jenis tugas, yaitu: 

a. Tugas guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan kemampuan-kemampuan pada peserta didik. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, ia harus menjadikan dirinya 

sebagai orangtua kedua, ia harus menarik simpati peserta didiknya. 

c. Tugas guru dalam masyarakat yaitu mencerdaskan bangsa menuju 

pembentukan manusia Indoensia seutuhnya yang berdasarkan 

Pancasila.
14

 

 

Bagi guru pendidikan agama Islam, tugas-tugas tersebut merupakan 

amanat yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab 

guru ialah keyakinannya bahwa segala tindakannya dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional secara tepat. Pekerjaan 

guru menuntut kesungguhan dalam berbagai hal. Karenanya posisi dan 

persyaratan para guru ini patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang 

sungguh-sungguh pula. Pertimbangan yang dimaksud adalah agar usaha 

pendidikan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang bukan ahlinya, yang dapat 

mengakibatkan banyak kerugian.  

Tanggung jawab guru pendidikan agama Islam terhadap amanatnya 

sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya diwujudkan dalam upaya 

                                                 
13

 Suparta dan Herry Noer Aly, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Amissco, 

2005), h. 2 
14

 Uzer Usman, Op. Cit., h. 6-7 
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mengembangkan profesionalitasnya, yaitu mengembangkan mutu, kualitas dan 

tidak tanduknya. Untuk itu diharapkan dan diharuskan agar setiap guru 

meningkatkan kemampuan diri baik dengan belajar sendiri melalui buku-buku, 

mengikuti seminar, penataran, ataupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi. Karena dengan meningkatkan profesionalitas diri berarti 

guru tersebut berupaya menunaikan amanatnya dengan sebaik-baiknya. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                                 

                                

       

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.: (Ar-Ra’d: 

11)
15

 

                       

                    

Artinya: ”Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

                                                 
15

 Depag RI., Op. Cit., h. 337 
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kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (al-Isra: 84)
16

 

4. Macam-Macam Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Menurut Paul Suparno, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang 

profesional adalah : 

a. kemampuan kepribadian, meliputi: berakhlak yang baik, dewasa, 

beriman, disiplin, bertanggung jawab, peka, objektif, luwes, 

berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan baik, kreatif, kritis, 

mau belajar, dan dapat mengambil keputusan. 

b. Kemampuan bidang studi, meliputi: pemahaman akan karakteristik 

dan isi bahan ajar, menguasai konsepnya, mengenal metodologi ilmu 

yang bersangkutan, memahami konteks bidang itu dan juga kaitannya 

dengan masyarakat, lingkungan dan dengan ilmu lainnya. 

c. Kemampuan dalam pembelajaran/pendidikan, meliputi: pemahaman 

akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti berbagai 

konsep pendidikan, menguasai beberapa metodologi mengajar, 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan sesuai.
17

 

 

Dalam  Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 

10 ayat (1)  bahwa kompetensi guru meliputi empat dimensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
18

Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru 

tidak hanya memiliki kemampuan secara teoritis akan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan praktis. 

Kompetensi paedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik”.
19

 Kompetensi ini  dapat dilihat dari kemampuan merencanakan 

                                                 
16

 Ibid., h. 396 
17

 Paul Suparno, Guru Demokratis di Era Reformasi, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 47-52 
18

 Departemen Agama RI, Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI No. 14 Th. 2005, 

(Jakarta: Depg RI, 2007), h. 46 
19

 Ibid. 
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program pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola 

proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian, serta kemampuan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 

“kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa 

serta menjadi teladan peserta didik”.
20

 Kompetensi kepribadian guru ini dapat 

dilihat dari: memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyaakat, 

mengevaluasi kinerja sendiri,  dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
21

 

Dengan demikian kompetensi kepribadian atau personal mengharuskan guru 

memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi 

subyek didik, dan patut diteladani oleh manusia.  

Adapun yang dimaksud dengan kompetensi profesional yaitu 

“kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.
22

  Johnson 

mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang 

terkini  atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar 

keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas 

landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses 

kependidikan dan keguruan.
23

 

                                                 
20

 Ibid. 
21

 Farid Sarimaya, Op. Cit., h. 19 
22

 Depag RI, Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI No. 14 Th. 2005, h. 46 
23

 Ibid. 
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Merujuk pengertian tersebut berarti kompetensi profesional adalah 

berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai 

guru profesional. Kompetensi profesional yang meliputi kepakaran atau keahlian 

dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta 

metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan 

sejawat guru lainnya.  

Sedangkan kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk 

berkomunikasi  dan berinteraksi secara efektif  dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orangtua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.
24

 Menurut 

Hamzah B. Uno, kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam 

berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (orang tua, tetangga, 

dan sesama teman/guru).
25

  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi sosial memiliki subkompetensi meliputi: 1) kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 2) kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan, dan 3) kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dari uraian tersebut 

dapat dipahami bahwa seorang guru harus memiliki setidaknya empat kompetensi, 

yaitu: 1) kompetensi paedagogik, 2) kompetensi social, 3) kompetensi 

kepribadian, dan 4) kompetensi profesional. Untuk lebih mempermudah 

                                                 
24

 Depag RI, Op.Cit., h. 46 
25

 Hamzah B. Uno, Op.Cit., h. 19 
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memahami keempat kompetensi tersebut, secara ringkas dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

KOMPETENSI 

GURU 

 

 

 

 

 

  Paedagogik 

 

 

     

    Kepribadian 

 

 

 

 

    

    Profesional 

 

           

         Sosial 

 

 

Gambar 2.1 Kompetensi Guru 

 

Dalam pelaksanaannya keempat kompetensi tersebut merupakan satu 

kesatuan yang utuh (holistik), tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya kompetensi yang satu mendasar 

kompetensi lainnya. Dalam artian apabila guru ingin berkompeten maka ia harus 

memiliki keempat kompetensi tersebut dan diparaktiknya secara keseluruhan 

Pemahaman peserta 

didik, perancangan 

pelaksanaan dan 

evaluasi 

pembelajaran, 

pengembangan 

peserta didik 

 1) Aspek potensi peserta didik , 2) 

teori belajar & pembelajaran, strategi 

kmpetensi&isi, dan merancang 

pembelajaran, 3) menata latar dan 

melaksanakan, 4) asesmen proses dan 

hasil, dan 5) pengembangan akademik 

dan non akademik peserta didik 

Mantap dan stabil, 

dewasa, arief, 

berwibawa, akhlak 

mulia 

 1) norma hokum&social, rasa bagga, 

konsisten dengan norma, 2) 

mandiri&etos kerja, 3) berpengaruh 

positif dan disegani, 4) norma relegius 

dan diteladani, 4) jujur. 

Menguasai keilmuan 

bidang studi: dan 

langkah kajian kritis 

pendalaman isi 

bidang studi 

 1) paham materi, struktur, konsep, 

metode keilmuan yang menaungi, 

menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari , 2) metode pengembangan ilmu, 

telaah kritis, kraetif dan inovatif 

terhadap bidang studi. 

Komunikasi dan 

bergaul dengan peserta 

didik, kolega dan 

masyarakat 

 Menarik, empati, kolaboratif, suka 

menolong, menjadi panutan, 

komunikatif, kooperatif. 
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dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya di sekolah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami hubungan keempat 

kompetensi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
                                                                       Kompetensi 
                                                                       Paedagogik 
    
   Kompetensi                                                                                                         Kompetensi 
    profesional                                                                                                        Kepribadian                                       
 
 
                                                                       Kompetensi 
                                                                             Sosial 

 

Gambar 2.2 Hubungan Empat Kompetensi 

Seorang guru Pendidikan Agama Islam pun harus memiliki keempat 

kompetensi tersebut. Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan merencanakan 

kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan  pembelajaran.  

Guru Pendidikan Agama Islam juga harus memiliki kepribadian yang baik, 

dan kompetensi ini mutlak dimiliki guru Pendidikan Agama Islam mengingat 

pendidikan yang diajarkannya memiliki tujuan utama yaitu mendidik kepribadian 

atau akhlak peserta didiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Djunaidi 

Dhany sebagaimana dikutip oleh  Armai Arief, bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah: pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, 

tingkah laku yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama 
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dan kepada Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar 

mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.
26

   

M. Athiyah al-Abrasyi juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

agama Islam yang pokok dan terutama adalah “mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa.”
27

 Karena itulah materi yang diberikan guru Pendidikan Agama 

Islam haruslah mengandung pelajaran akhlak dan setiap guru  Pendidikan Agama 

Islam haruslah memperhatikan akhlaknya.  

 Begitu juga dengan kompetensi sosial, seorang guru Pendidikan Agama 

Islam pun dituntut untuk memiliki kompetensi tersebut karena dalam  Pendidikan 

Agama Islam mengandung materi hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, 

untuk itu seorang guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki pengetahuan 

tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan orang lain dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan tersebut 

guru Pendidikan Agama Islam dapat berkomunikasi dengan setiap peserta didik, 

orangtua, dan masyarakat dengan baik dan aktif, selain itu dapat menjadikan diri 

contoh yang baik bagi para peserta didiknya tentang tata pergaulan dan hidup 

bermasyarakat. 

Sehubungan dengan kompetensi profesional, seorang guru Pendidikan 

Agama Islam pun juga harus memiliki kompetensi tersebut, seperti memiliki 

pengetahuan mendalam tentang materi yang terkait dengan pendidikan agama 

Islam, memiliki wawasan mendalam tentang perkembangan pendidikan Islam, 
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memiliki kemampuan dalam menyusun modul pendidikan agama Islam dan 

melakukan penelitian serta penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dengan kompetensi profesional tersebut, 

guru Pendidikan Agama Islam dapat menjalankan tugas tidak hanya sebagai 

pengajar, pendidik, tetapi juga sebagai pelaksana kurikulum, manajer di 

sekolah/kelas, dan sebagai ahli dalam pendidikan Islam. 

B. Kreativitas Guru 

1. Pengertian Kreativitas Guru 

Menurut Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati kreativitas merupakan suatu 

proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau 

mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada 

dirinya.
28 Menurut Julius Candra kreativitas adalah kemampuan unik 

menghubungkan dan mengaitkan, kadang-kadang dengan cara yang ganjil namun 

mengesankan dan ini merupakan dasar pendayagunaan kreatif dari daya rohani 

manusia dalam bidang atan lapangan manapun.
29

 Menurut Hasan Langgulung 

yang mengutip pendapat Mead, kreativitas adalah proses yang dilakukan oleh 

seseorang yang menyebabkan ia menciptakan sesuatu yang baru baginya.
30

  

Pendapat lainnya mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan untuk 

mengekspresikan dan mewujudkan potensi daya berpikir untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru dan unik atau kemampuan untuk mengkombinasikan sesuatu 
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yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain agar lebih menarik.
31

 Menurut Fitranty 

Adirestuty, kreativitas guru adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang 

bersifat baru, belum pernah ada sebelumnya dan berguna dalam arti lebih praktis, 

lebih mempermudah atau mendatangkan hasil lebih baik serta dapat dimengerti.
32

 

Agung juga berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan dalam 

meninggalkan gagasan atau ide dan perilaku yang dinilai usang dan beralih untuk 

menghasilkan gagasan atau ide dan perilaku baru dan menarik.
33

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kreativitas guru dalam mengajar adalah kemampuan seorang 

guru dalam menciptakan sesuatu gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang 

berkaitan dengan pembelajaran dengan tujuan membimbing siswa ke arah 

pencapaian kedewasaan serta terbentukmya insan kamil. 

2. Karakteristik Kreativitas Guru 

Kemampuan kreatif merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia, 

hanya saja kadarnya berbeda-beda setiap manusia, sehingga kreatif sendiri 

memiliki beberapa norma. Norma yang pertama adalah gradasi, norma ini 

berhubungan dengan kapasitas dan abilitas yang dimiliki masing-masing individu. 

Kedua adalah norma level/tahapan, yaitu norma yang berhubungan dengan 

tingkatan mutu kreativitas yang dicapai oleh individu pada titik tertentu dalam 

                                                 
31

 La Hadisi, dkk., Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru terhadap Daya Serap Siswa di 

SMK Negeri 3 Kendari, Jurnal Al-Ta‟dib, Volume 10, Nomor 2, 2017, h. 148 
32

 Fitranty Adirestuty, Pengaruh Self Efficacy Guru dan Kreativitas Guru terhadap 

Motivasi Belajar Siswa dan Implikasinya terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi, 

Jurnal Wahana Pendidikan, Volume 4, Nomor 1, 2017, h. 59 
33

 Saudaniar, dkk., Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis di Kelas 

1 SD Negeri Neusok Teubalui Aceh Besar, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasai, 

Volume 3 Nomor 4, 2018, h. 219 



30 

 

perjalanan usianya. Ketiga, norma periode yaitu norma yang berhubungan dengan 

apa yang ingin dicapai individu pada titik tertentu dalam sejarah/kebudayaan 

manusia, dan keempat adalah norma degere atau taraf yaitu menifestasi dari tiga 

norma sebelumnya (gradasi, level dan periode) yang diejewantahkan dengan 

kreatifitas itu sendiri. 

Menurut Supardi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu kategori kognitif, dan non kognitif. Ciri kognitif 

diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri 

non kognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini 

sama pentingnya, kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif 

tidak akan menghasilkan apa pun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dan orang 

cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya 

perbuatan otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat 

berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental 

yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif.
34

 

Menurut Slameto yang dikutip dan Sund menyatakan bahwa individu 

dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Hasrat keingintahuan yang cukup besar.  

b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.  

c. Keinginan untuk menemukan dan meneliti.  

d. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit.  

e. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan.  

                                                 
34

 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta: PT 

Gramedia. 2016), h. 47-50   



31 

 

f. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas.  

g. Berpikir fleksibel.  

h. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban 

lebih banyak.  

i. Kemampuan membuat analisis dan sintesis.  

j. Memiliki semangat bertanya serta meneliti.  

k. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik.  

l. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.
35

 

Sedangkan menurut Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri kreativitas 

antara lain adalah:  

a. Rasa ingin tahu.  

b. Tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai tantangan.  

c. Berani mengambil risiko untuk membuat kesalahan atan untuk dikritik 

orang lain.  

d. Tidak mudah putus asa.  

e. Menghargai keindahan.  

f. Mempunyai rasa humor.  

g. Ingin mencari pengalaman-pengalaman baru.  

h. Dapat menghargai baik diri sendiri maupun orang lain dan sebagainya.
36
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Pendapat lainnya memaparkan guru yang kreatif mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Menyukai tantangan: guru yang kreatif menyukai tantangan dan hal yang 

baru sehingga guru tidak terpaku pada rutinitas ataupun mengandalkan 

program yang ada, namun senantiasa mengembangkan, memperbaharui 

dan memperkaya aktivitas pembelajarannya. 

b. Menghargai karya anak: guru yang kreatif sangat menghargai karya anak 

apapun bentuknya. 

c. Motivator: guru yang kreatif selalu memberikan dorongan dan semangat 

agar siswa mau dan giat belajar. 

d. Evaluator: guru yang kreatif selalu melakukan penilaian secara terus 

menerus.
37

 

Menurut Abdul Muis Joenaidy, ciri-iri guru yang kreatif adalah (1) 

senantiasa mengembangkan kompetensinya secara terus menerus, (2) mampu 

belajar mandiri, (3) memanfaatkan setiap waktunya untuk berkreasi, (3) mampu 

menciptakan suasana belajar baru dan berbeda di dalam kelas, (4) senantiasa 

dinanti dan dirindukan oleh peserta didik, (5) menggunakan metode pembelajaran 

baru, (6) mampu menjadikan hal yang rumit atau kompleks menjadi lebih mudah 

dan simpel, (7) mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan alat 

pembelajaran.
38

 

                                                 
37

 La Hadisi, dkk., Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru terhadap Daya Serap Siswa di 

SMK Negeri 3 Kendari, Jurnal Al-Ta‟dib, Volume 10, Nomor 2, 2017, h. 149 
38

 Abdul Muis Joenaidy, Guru Asyik, Murid Fantastik, (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), 

h. 178 – 179  



33 

 

Pendapat lainnya menjelaskan kreativitas seseorang dapat dicerminkan 

melalui lima macam perilaku yaitu (1) kelancaran atau kemampuan untuk 

menghasilkan banyak gagasan, (2) kemampuan menggunakan bermacam-macam 

pendekatan dalam mengatasi persoalan, (3) kemampuan mencetuskan gagasan-

gagasan asli, (4) kemampuan menyatakan gagasan secara terperinci, (5) kepekaan, 

menangkap dan menghasilkan gagasan sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.
39

 

Pendapat tersebut ditambahkan Asef Umar Fakhruddin, bahwa kreativitas guru 

ditunjukkan dari menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang 

pengembangan, dan mengorganisasikan kegiatan pengembangan secara kreatif 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
40

 

Pendapat lainnya menjelaskan karakteristik guru yang kreatif adalah (1) 

kemampuan berpikir lancar, (2) kemampuan berpikir luwes, (3) kemampuan 

berpikir rasional, (4) kemampuan memperinci atau mengelaborasi, dan (5) 

kemampuan menilai (mengevaluasi).
41

 Adapun menurut Yamin yang dikutip La 

Hadisi, bahwa guru yang kreatif dalam mengajar meliputi kemampuan guru dalam 

mengembangkan indikator, menatar materi secara sistematis dari yang mudah 

kepada yang sulit, mampu mengorganisasikan kelas, mampu menyiapkan media 

pembelajaran yang bervariasi dan menyiapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi.
42
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Hasil penelitian Ahmad Syaikhudin, menemukan ciri-ciri kreativitas guru 

dalam proses pembelajaran adalah: 

a. Dalam menyajikan materi pelajaran: materi disajikan dalam konsep 

imajinatif, melaksanakan pembeljaaran yang merangsang gagasan dan 

karya orisinil, menyajikan pembelajaran yang bervariasi (pola interaksi, 

gaya mengajar, variasi pesan), dan menilai secara langsung. 

b. Dalam menggunakan metode pembelajaran: menggunakan metode yang 

merangsang kreativitas siswa dan mengkomibinasikan beberapa metode. 

c. Dalam mengembangkan media dan sumber belajar: menciptakan media 

pembelajaran sendiri, memodifikasi media, dan mengkombinasikan 

media.
43

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai karakteristik kreativitas guru 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) karakteristik seorang guru 

dikatakan kreatif dalam melaksanakan pembelajarannya yaitu (1) kreativitas 

dalam mengembangkan indikator kompetensi (2) kreativitas  dalam menata materi 

secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit (3) kreativitas dalam 

mengorganisasikan kelas (4) kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi, dan (5) kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi. Berikut akan dijelaskan kelima kriteria kreativitas guru tersebut: 
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1. Kreativitas dalam mengembangkan indikator kompetensi 

Kriteria pertama kreativitas seorang guru dapat dilihat dari kreativitasnya 

dalam mengembangkan indikator kompetensi capaian hasil belajar siswa. Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan indikator kompetensi adalah perilaku 

yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian 

kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 

pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan Kata Kerja Operasional 

(KKO) yang dapat diamati, diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap dan 

kemampuan.
44

   

Indikator merupakan bagian operasional dan terukur dari kompetensi. Dan 

kompetensi yang terkecil bentuknya adalah kompetensi dasar. Indikator 

dikembangkan dan diuraikan dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata 

kerja operasional (KKO). Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam tiga atau 

lebih indikator. Indikator merupakn acuan dalam menentukan tugas tagihan. Jenis 

tagihan ini berbentuk ujian atau bentuk lain yang bisa diukur. Oleh karena itu kata 

kerja yang digunakan harus kata kerja operasional dan cakupan materinya lebih 

terfokus dan lebih sempit dari kompetensi dasar.
45
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Menurut Isdisusilo, indikator kompetensi memiliki fungsi yang strategis 

dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar, yaitu: 

a. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran 

b. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran
 
 

c. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar
 
 

d. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar
 46

 

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa indikator kompetensi 

harus dirumuskan dan dikembangkan dengan baik dan benar agar indikator 

kompetensi tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu 

sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus merumuskan indikator 

kompetensi dan mengembangkan indikator kompetensi tersebut dengan baik. 

Menurut Suyono dalam mengembangkan indikator kompetensi di Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru, hendaknya guru memperhatikan beberapa 

prinsip sebagai berikut: 

a. Relevan dengan ide kurikulum yang telah dikembangkan di tingkat 

nasional. 

b. Relevan dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan 

awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik. 

c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

d. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

e. Keterkaitan dan keterpaduan anatara KI dan KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

f. Mempertimbangkan penerapan TIK secara terintegrasi sitematis, 

dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
47

 

                                                 
46

 Isdisusilo, Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran, (Jakarta : kata pena, 2012), h. 164 
47

 Suyono, Implementasi belajar dan pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2015), h. 256 



37 

 

Sedangkan menurut E. Muyasa, dalam mengembangkan indikator 

kompetensi capaian hasil belajar siswa haruslah memperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut (1) memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni 

mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi, (2) mengakomodasi 

keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di 

sekolah dan tuntutan masyarakat, dan (3) mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik).
48

 

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan indikator 

kompetensi hendaknya (1) jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati 

dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk 

kompetensi tersebut, (2) sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam 

kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik, (3) utuh dan 

menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
49

 Lebih lanjut Khaerudin juga 

menegaskan bahwa dalam mengembangkan indikator kompetensi harus 

melakukan kegiatan (1) mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi yang 

ingin dicapai setelah proses pembelajaran, dan (2) kompetensi yang 

dikembangkan harus mengandung muatan yang menjadi materi standar yang 

dapat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan peserta didik.
50

 

Pendapat lainnya juga menjelaskan bahwa kriteria rumusan 

pengembangan indikator kompetensi yang baik adalah (1) sesuai tingkat 

perkembangan berpikir peserta didik, (2) berkaitan dengan standar kompetensi 
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dan kompetensi dasar, (3) memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-

hari (life skills), (4) menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara 

utuh (kognitif, afektif dan psikomotorik), (5) memperhatikan sumber-sumber 

belajar yang relevan, (6) dapat diukur/dapat dikuantifikasi, (7) memperhatikan 

ketercapaian standar lulusan secara nasional, (8) berisi kata kerja operasional, (9) 

tidak mengandung pengertian ganda (ambigu).
51

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa dalam 

mengembangkan indikator kompetensi harus memperhatikan perbedaan 

individual siswa, karakteristik siswa, sehingga dalam mengembangkan indikator 

kompetensi harus menyeluruh mencakup semua kompetensi siswa baik itu 

kompetensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selain itu dalam 

mengembangkan indikator kompetensi capaian hasil belajar siswa hendaknya 

jelas, realistis, sederhana, dan mudah diukur. Oleh karena itu dalam 

mengembangkan indikator kompetensi harus menggunakan kata-kata operasional 

yang memudahkan dalam pengukurannya. Perumusan indikator kompetensi juga 

harus memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga 

lulusan siswa dapat memenuhi kebutuhan zaman dan masyarakat. 

Agar pengembangan indikator kompetensi tersebut sesuai dengan 

beberapa prinsip yang telah dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka menurut 

Hamdani, penentuan indikator ketercapaian harus didahului dengan kegiatan 

mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Salah satu 
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manfaatnya adalah menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu 

ditetapkan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi.
52

 

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa perencanaan merupakan 

langkah awal yang harus dipersiapkan guru sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung, karena perencanaan merupakan bagian yang paling penting yang 

harus dipersiapkan guru sebelum mengajar. Perencanaan yang baik maka 

pembelajaran akan menjadi lebih efektif serta tercapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Penyusunan indikator pada perencanaan pembelajaran merupakan 

suatu hal yang harus ada pada RPP, sebab indikator termasuk komponen RPP 

apabila penyusunan indikator sudah sesuai dengan intelektualitas peserta didik, 

maka hasil belajar akan tercapai dengan baik. Pengembangan indikator pada RPP 

haruslah sesuai dengan tingkatan Taksonomi Bloom sehingga indikator yang 

rumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tidak hanya mencakup 

pada satu ranah, tetapi harus mencakup pada ketiga ranah menurut tingkatan 

Taksonomi Bloom yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

2. Kreativitas  dalam menata materi secara sistematis dari yang mudah 

kepada yang sulit 

Menurut Mardia Hayati, urutan penyajian (sequencing) materi pelajaran 

sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. 

Tanpa urutan yang tepat, jika dintara beberapa materi pembelajaran mempunyai 

hubungan yang bersifat prasyarat (prerequiste) akan menyulitkan siswa dalam 
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mempelajarinya.
53

 Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa guru perlu 

memiliki kreativitas dalam menyusun materi pelajaran secara sistematis, agar 

siswa lebih mudah menerima dan memahami materi tersebut dengan baik. 

Lebih lanjut Mardia Hayati menegaskan bahwa setiap materi pelajaran 

harus disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan 

terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan 

mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis peserta didik. Dengan cara 

ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh anak dan segera 

dilihat keberhasilannya.
54

 

Secara lebih rinci Noviarni menjelaskan, dengan menyusun materi 

pelajaran secara sistematis memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik  

b. Peserta didik akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk 

belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap 

kehadiran guru.  

c. Peserta didik akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya.
55

 

Dengan demikian dalam hal merancang dan menyusun materi pelajaran, 

seorang guru harus memahami urutan penyajian, berguna untuk menentukan 

urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika diantara beberapa 

materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) 
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akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Artinya dengan menyusun 

materi pelajaran secara sistematis akan menyediakan bahan ajar sesuai dengan 

tuntutan kurikulum, membantu peserta didik dalam memperoleh bahan ajar yang 

praktis, dan memudahkan guru dalam proses pembelajaran. 

Menurut Mardia Hayati, materi pembelajaran yang sudah ditentukan 

dalam ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan 

pokok, yaitu (1) Pendekatan prosedural, yaitu urutan materi pembelajaran secara 

prosedural menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, dan (2) 

Pendekatan Hierarkis, yaitu Urutan materi pembelajaran secara hierarkis 

menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas 

ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk 

mempelajari materi berikutnya.
56

 

Menurut Mulyasa, guru yang kretaif harus mampu menyampaikan materi 

pelajaran secara sistematis, dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Mula-mula guru menyajikan materi pembelajaran yang bersifat fakta  

b. Kemudian menyajikan konsep/pengertian/defenisi, dan prosedur 

c. Selanjutnya menyajikan prinsip-prinsip dan suatu gagasan baru atau 

permasalahan 

d. Diakhiri dengan pemecahan masalah.
57

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa seorang guru 

yang kreatif akan memiliki kemampuan menyusun materi pelajaran secara 

sistematis, disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Penyusunan materi tersebut 
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dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran 

dengan lebih baik, membantu peserta didik dalam memperoleh bahan ajar yang 

praktis, dan memudahkan guru dalam proses pembelajaran. 

3. Kreativitas dalam mengorganisasikan kelas 

Organizing adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar 

personalia, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh 

keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasin lingkungan yang 

ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
58

 Pendapat lain mendefinisikan 

pengorganisasian adalah ”keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-

orang serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-

orang itu dalam rangka mencapai tujuan.”
59

   

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa organizing adalah 

tindakan penyatuan yang terpadu, utuh dan kuat di dalam suatu wadah kelompok 

atau organisasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan pembagian tugas  yang berbeda-

beda akan tetapi menuju dalam satu titik arah, tindakan ini dilakukan agar anggota 

atau personel dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa kebersamaan serta 

tanggung jawab. Wujud dari pelaksanaan organizing ini, adalah tampaknya kesatuan 

yang utuh, kekompokan, kesetiakawanan  dan terciptanya mekanisme yang sehat, 

sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Mengorganisasikan kelas adalah “segala usaha yang diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat 
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memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan.”
60

 

Pendapat lain mendefinisikan mengorganisasikan kelas adalah “rentetan kegiatan 

guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, 

yaitu meliputi: tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan dan 

peralatan, dan pengelompokkan siswa dalam belajar.”
61

 Sedangkan menurut Raka 

Joni, mengorganisasikan kelas adalah “segala kegiatan guru di kelas untuk 

menumbuhkan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses 

pembelajaran.”
62

 

 Menurut Law dan  Glover menjelaskan bahwa mengorganisasikan kelas 

adalah proses menolong siswa untuk mencapai pengetahuan, kemampuan, 

kemampuan dan pemahaman terhadap dunia di sekitar kita.
63

 Pendapat lainnya 

mendefiniskan mengorganisasikan kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk 

menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif.
64

 

 Menurut Wilford A. Weber, mengorganisasikan kelas adalah: 

a. Seperangkat kegiatan guru  untuk menciptakan dan mempertahankan 

ketertiban suasana kelas melalui penggunaan disiplin. 

b. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan 

ketertiban suasana kelas melalui intimidasi pendekatan intimadasi. 

c. Seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa 

d. Seperangkat kegiatan guru menciptakan suasana kelas dengan cara 

mengikuti petunjuk yang telah disajikan 

e. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang 

efektif melalaui perencanaan pembelajaran  yang bermutu dan 

dilaksanakan dengan baik 
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f. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa 

yang diinginkan dengan mengurangi tingkah laku yang tidak 

diinginkan 

g. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan 

interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif 

h. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan 

organisasi kelas yang efektif.
65

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

mengorganisasikan kelas merupakan upaya mengelola kondisi kelas agar tercipta 

suatu suasana pembelajaran yang kondusif sehingga membuat siswa merasa 

nyaman dan senang belajar di kelas tersebut. 

Adapun tujuan mengorganisasikan kelas menurut Dirjen Dikdasmen 

adalah: 

a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan pesreta 

didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi pembelajaran. 

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional dan intelektual siswa dalam kelas. 

d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang social, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.
66

  

 

Indikator implementasi mengorganisasikan kelas meliputi dua kegiatan 

secara garis besar yaitu: 

a. Pengaturan siswa, meliputi: tingkah laku, kedisiplinan, minat/perhatian, gairah 

belajar, dinamika kelompok. 

b. Mengatur fasilitas pembelajaran, meliputi: ventilasi, pencahayaan, 

kenyamanan, letak duduk, dan penempatan siswa.
67
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Pendapat lain menjelaskan bahwa implementasi mengorganisasikan kelas 

meliputi: 

a. Kegiatan akademik, meliputi: perencaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran. 

b. Kegiatan administratif, meliputi: penataan ruangan, pengelompokan siswa, 

penegakan disiplin kelas, pengadaan tes, pengorganisasian kelas, pencataan 

kelas, dan pelaporan.
68

 

Adapun secara lebih terperinci kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam 

mengorganisasikan kelas adalah: 

a. Mengecek kehadiran siswa.  

b. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil 

pekerjaan tersebut. 

c. Pendistribusian bahan dan alat 

d. Mengumpulkan informasi dari siswa 

e. Mencatat data 

f. Pemeliharaan arsip 

g. Menyampaikan materi pelajaran 

h. Memberikan tugas/PR.
69

 

 

Siswa dilihat kehadirannya satu persatu terutama diarahkan untuk melihat 

kesiapannya dalam mengikuti proses pembelajaran, kesiapan secara fisik terutama 

mental karena dengan perhatian dari awal akan memberikan dorongan kepada 

mereka untuk dapat mengikuti kegiatandalam kelas dengan baik. Pekerjaan siswa 

yang telah dikumpulkan hendaknya segera diberikan nilai dan diberikan komentar 

singkat sehingga rasa penghargaan yang tinggi dapat memberikan motivasi atas 

kerja yang sudah dilakukan siwa tersebut. Alat dan bahan pembelajaran yang 

digunakan juga harus dapat digunakan oleh seluruh siswa setiap siswa 
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memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik dan menggunakannya dalam 

proses pembelajaran. 

Mengumpulkan informasi tentang diri siswa juga sangat diperlukan untuk 

membantu guru menyusun strategi yang efektif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Untuk itu data-data 

siswa perlu dicatat guru baik perindividu maupun kelompok. Arsip-arsip tentang 

kegiatan pembelajaran harus ditata rapi dan dipelihara sebagai tanggung jawab 

bersama, sehingga dapat memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi 

siswa. 

Menyampaikan materi pelajaran merupakan tugas utama seorang guru, 

untuk itu guru harus mampu menyampaikan materi dengan baik melalui 

penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran. Setelah selesai kegiatan 

pembelajaran hendaknya guru memberikan tugas/PR yang merupakan tanggung 

jawab siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan mengevaluasi 

kemampuannya secara sendiri. 

4. Kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi  

Kreativitas seorang guru selanjutnya ditunjukkan dari kemampuannya 

dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Media berasal dari 

bahasa Latin yaitu ”medium” yang secara harfiah berarti”tengah” perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan.
70

 

Pendapat lain tentang pengertian media adalah ”sesuatu yang bersifat 
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menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa 

sehinnga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.”
71

 

Sedangkan yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah ”segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat 

mendorong proses pembelajaran.”
72

 Pendapat lain menyatakan bahwa media 

pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu melainkan sebagai media penyalur 

pesan pendidikan dalam bentuk audio atau visual dan pemberi pesan (guru, 

instruktur, tutot, penulis, dll) ke penerima pesan ( siswa/warga belajar).
73

 

Sedangkan menurut Rohani, media pembelajaran adalah ”sarana komunikasi 

dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat 

lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, 

serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.”
74

 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka ciri-ciri media 

pembelajaran adalah: 

a. media pembelajaran identik dengan alat peraga langsung dan tidak 

langsung. 

b. media pembelajaran digunakan dalam proses komunikasi pembelajaran. 

c. media pembelajaran merupakan alat efektif dalam pembelajaran. 

d. media pembelajaran memiliki muatan normatif bagi kepentingan 

pendidikan. 

e. media pembelajaran erat kaitannya dengan metode mengajar khususnya 

maupun komponen-komponen sistem pembelajaran lainnya.
75
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Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran sangat penting. Dalam 

proses pembelajaran terjadi komunikasi edukatif antara guru dan siswa. Melalui 

proses komunikasi, pesan atau informasi atau materi pelajaran dapat diterima oleh 

siswa. Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi tersebut, maka guru 

perlu menggunakan media dalam pembelajarannya. Untuk itu penggunaan media 

pembelajaran secara tepat dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) 

menimbulkan motivasi belajar dalam diri siswa, 2) memungkinkan interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan, dan 3) 

memungkinkan siswa belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya.
76

 

 Selain itu menurut Uzer Usman, media pembelajaran berfungsi: 1) 

sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu untuk memperlancar 

proses pembelajaran antara guru dan siswa, dan 2) sebagai sumber belajar, yaitu 

sebagai alat yang dapat mempermudah kegiatan pembelajaran sehingga prestasi 

belajar siswa akan mudah dicapai.
77

 Adapun menurut Bambang Warsita, media 

pembelajaran sangat bermanfaat untuk digunakan karena media pembelajaran 

memiliki nilai-nilai praktis berupa kemampuan untuk: 1) membuat konsep yang 

abstrak menjadi konkret, 2) melampuai batas indera, waktu, dan ruang, 3) 

menghasilkan keseragaman pengamatan, 4) memberi kesempatan pengguna 

mengontrol arah maupun kecepatan belajar, 5) membangkitkan keingintahuan dan 
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motivasi belajar, dan 6) dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh 

dari yang abstrak hingga yang konkret.
78

 

Pendapat lain juga menambahkan bahwa media pembelajaran memiliki 

dua fungsi pokok yaitu: 1) memberikan pengalaman yang konkret kepada siswa, 

2) sarana komunikasi antara guru dan siswa, di mana siswa akan lebih mudah 

memahami isi pesan yang terdapat dalam media.
79

 Lebih rinci lagi, media 

pembelajaran berfungsi untuk: 1) memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, 

2) memotivasi siswa, 3) menyajikan informasi, 4) merangsang diskusi, 5) 

mengarahkan kegiatan siswa, 6) melaksanakan latihan dan ulangan, 7) 

menguatkan belajar, dan 8) memberikan pengalaman simulasi.
80

 

Agar media pembelajaran yang digunakan memberikan manfaat atau 

fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dalam pemilihan media 

pembelajaran perlu hati-hati. Ada beberapa hal pokok agar fungsi media 

pembelajaran mencapai sasarannya yaitu: 

a. perhatikan dan sesuaikan dengan media pengalaman siswa, agar pesan 

yang ingin disampaikan melalui media tersebut tidak terlalu 

abstrak/asing bagi siswa. 

b. upayakan siswa menerima umpan balik dalam membaca/melihat 

program media tersebut. Umpan balik dapat dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan. 

c. pemberian umpan balik dalam pembuatan media dapat meningkatkan 

interaksi antara guru dan siswa.
81

 

 

Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa dalam pemilihan media 

pembelajaran ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 1) ketepatan 
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dengan tujuan pembelajaran, 2) dukungan terhadap isi pelajaran, 3) kemudahan 

memperoleh media, 4) kemampuan guru dalam menggunakannya, 5) ketersediaan 

waktu menggunakannya, dan 6) sesuai dengan taraf berfikir peserta didik.
82

 Azhar 

Arsyad menambahkan bahwa dalam menggunakan media pembelajaran 

diupayakan memperhatikan: 1) dapat membangkitkan motivasi dan perhatian 

siswa, 2) memiliki kualitas teknis yang baik, 3) memberikan latihan dan 

partisipasi yang relevan, 4) relevan dengan tujuan, 5) terfokus pada tujuan, 6) 

memberikan petunjuk untuk tindak lanjut, dan 7) bebas dari bias ras dan suku.
83

 

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis, 

tetapi sudah lebih dari itu. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam: 

a. Media Auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio, cassete recorder, piringan hitam. Media ini 

tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam 

pendengaran. 

b. Media Visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam 

seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar 

atau lukisan. Cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan 

gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. 

c. Media Audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara atau 

unsur gambar. 
84

 

 

Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam 

memanfaatkan segala media yang dapat dilihat baik yang bergerak maupun yang 

diam untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya, sehingga dengan 

media tersebut dapat membantu guru dalam mengajar dan membantu siswa dalam 
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belajar. Sebagaimana yang dikemukakan Syaiful Bahri Djamarah bahwa 

kemampuan guru dalam menggunakan media adalah ”guru bisa memanipulasi 

media sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan yang 

disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran.”
85

 

Menurut Agus Mirwan, guru yang dikatakan memiliki kemampuan dalam 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi adalah sebagai berikut: 

a. memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan berbagai media 

pembelajaran bervariasi. 

b. mampu memilih media pembelajaran bervariasi yang sesuai. 

c. mengetahui berbagai jenis media pembelajaran bervariasi 

d. mengetahui penggunaan media pembelajaran bervariasi dalam setiap 

penyampaian materi pelajaran. 

e. mampu melakukan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran 

bervariasi.
86

 

 

Pendapat di atas ditambahkan oleh Tayar Yusuf bahwa kemampuan guru 

dalam menggunakan media pembelajaran bervariasi salah satunya adalah guru 

mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan: (1) 

tujuan yang hendak dicapai, (2) siswa, (3) situasi, (4) ketersediaan fasilitas yang 

mendukung, (5) waktu, dan (6) kebaikan dan kekurangan dari media 

pembelajaran.
87

  

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Mahmud Yunus bahwa 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi 

ditunjukkan dari: (1) menguasai teknik-teknik dari suatu media pembelajaran 

yang digunakan, (2) memahami untung rugi dari penggunaan media 
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pembelajaran, (3) mengorganisir secara sistematis dalam menggunakan media 

pembelajaran bervariasi, (4) mampu memanfaatkan multi media, (5) media 

pembelajaran bervariasi yang digunakan mampu merangsang siswa dalam 

belajar.
88

  

Zahara Idris dan Lisma Jamal juga mengemukakan bahwa kemampuan 

guru dalam menggunakan media pembelajaran bervariasi berdasarkan indikator: 

(1) mengenal, memilih dan menggunakan media pembelajaran bervariasi, (2) 

membuat alat-alat bantu pelajaran visual yang sederhana, dan (3) menggunakan 

perpustakaan   dalam proses pembelajaran.
89

 Moh. Uzer Usman berpendapat 

bahwa guru yang memiliki kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran 

yaitu: (1) memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran bervariasi, (2) 

terampil dalam media pembelajaran bervariasi, (3) terampil dalam menggunakan 

berbagai media pembelajaran bervariasi, dan (4) mampu mengusahakan media 

visual itu dengan baik.
90

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru yang 

memiliki kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran bervariasi 

haruslah memiliki pengetahuan yang memadai tentang media pembelajaran secara 

teoritis maupun praktis, mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan 

baik, dapat menggunakan dan memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran, 

mampu memilih media yang sesuai, mampu membuat siswa termotivasi untuk 

                                                 
88

 Mahmud Yunus, Media dan Metode Khusus dalam PAI, (Jakarta: Hidaya Karya, 1996), 

h. 20 
89

 Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan 1, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 

57-58 
90

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 

h. 11 



53 

 

belajar melalui media yang digunakannya, dan mampu membuat media 

pembelajaran bervariasi yang sederhana. 

5. Kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi 

 Guru yang kreatif juga ditunjukkan dari kemampuannya dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode berasal dari dua 

perkataan yaitu ”meta” dan ”hodos”, yang artinya melalui dan jalan atau cara.
91

 

Sedangkan secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yakni metodos 

yang berarti cara atau jalan. Sedangkan secara sematic metode berarti cara-cara 

atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif 

dan efisien.
92

 Secara umum pengertian metode adalah ”jalan atau cara mencapai 

tujuan.”
93

 Pendapat lain juga mengemukakan bahwa metode adalah ”cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan.”
94

 Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, maka metode 

pembelajaran adalah  ”cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

pelajaran kepada siswanya.”
95

 Pendapat senada dikemukakan Zakiah Daradjat 

bahwa metode pembelajaran adalah ”suatu teknik penyampaian bahan pelajaran 

kepada siswa.”
96

 Dan menurut Zuhairini, metode pembelajaran adalah ”segala 

usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 
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melalui berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas dalam lingkungan 

sekolah.”
97

 

  Menurut Syaiful Sagala, metode pembelajaran digunakan untuk 

mempermudah mencapai tujuan pembelajaran, bagi guru berguna dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan bagi siswa untuk memudahkannya dalam 

belajar.
98

 Pendapat senada mengemukakan bahwa metode pembelajaran berguna 

sebagai alat yang efektif mencapai tujuan pembelajaran.
99

 

 Secara garis besar metode pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 2 

bagian yaitu:  

a. Metode pembelajaran konvensional, yaitu metode pembelajaran yang 

sering disebut dengan metode pembelajaran tradisional, seperti: 

metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, 

resitasi, kerja kelompok, sosio-drama, bermain peran, karya wisata, 

drill, dan sistem regu. 

b. Metode pembelajaran inkonvensional, yaitu suatu teknik pembelajaran 

yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, 

seperti metode pembelajaran dengan modul, pengajaran berprogram, 

pengajaran unit, machine program. Metode ini baru dikembangkan dan 

diterapkan di beberapa sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan 

media yang lengkap serta guru-guru yang ahli menanganinya.
100

 

 

 Untuk mengukur sejauhmana keefektifan suatu metode yang digunakan 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran, harus dilihat dan kriteria metode yang 

digunakan tersebut, antara lain menyangkut: 1) bagaimana sifat dan ciri-ciri 

metode tersebut, 2) kapan metode tersebut tepat digunakan, 3) apa saja 
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keunggulan dan kelemahannya, dan 4) bagaimana cara penggunaannya.
101

 Selain 

itu dalam memilih metode yang efektif, harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 

1) keadaan siswa, 2) tujuan, 3) situasi, 4) fasilitas pembelajaran yang tersedia, 5) 

kemampuan guru.
102

  

 Pendapat senada mengemukakan bahwa dalam pemilihan metode 

pembelajaran harus memperhatikan beberapa faktor yaitu: 

a. kemampuan dan kemampuan guru dalam menggunakan metode yang 

ditetapkan. 

b. Kebutuhan peserta didik 

c. Besarnya kelompok 

d. Tujuan pembelajaran 

e. Keterlibatan peserta didik 

f. Kesesuaian dengan bahan pengajaran 

g. Fasilitas yang tersedia 

h. Waktu yang tersedia 

i. Variasi pengalaman belajar 

j. Kemampuan tertentu dari peserta didik.
103

 

 

Menurut Erma Saputra kemampuan yang harus dimiliki guru salah satunya 

adalah kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran.
104

 Pendapat lain 

juga menyatakan bahwa kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran 

mutlak dimiliki setiap guru.
105

 Adapun yang dimaksud dengan kemampuan guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran berdasarkan pengertian di atas adalah 

guru yang memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai cara dalam 

penyampaian materi pelajaran kepada siswanya. Menurut Hamzah B. Uno 

                                                 
101

 Ibid., h. 34 
102

 Winarno Surakhmad, Op. Cit., h. 97 
103

 B.S. Sidjabat, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1994), h. 

91 
104

 Erma Saputra dan O. Suwandi, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan 

Pengalaman Lapangan, (Bandung: Kanwil Depdikbud Prop. Jabar), h. 19 
105

 Depdikbud, Program Akta Mengajar V-B Komponen Dasar Kependidikan Buku II, 

Modul Pendidikan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kompetensi, (Jakarta: UT, 1985), h. 25. 

Lihat juga dalam Depdikbud, Dirjen Depdikbud, Proyek Peningkatan Guru, Alat Penilaian 

Kemampuan Guru, (Jakarta: 1997/1998), h. 1 



56 

 

kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran adalah kemampuan 

yang dimiliki guru baik secara teoritis maupun praktik dalam memilih dan 

menggunakan metode dalam pembelajaran.
106

 

 Guru yang dikatakan memiliki kemampuan dalam menggunakan metode 

pembelajaran apabila: 1) metode pembelajaran digunakan dalam rangka 

mengefektifkan proses pembelajaran, 2) memiliki pemahaman tentang metode 

pembelajaran, 3) memahami nilai dan manfaat penggunaan metode pembelajaran, 

4) mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai, 5) mengetahui berbagai 

jenis metode pembelajaran, 6) mengetahui penggunaan metode pembelajaran 

dalam setiap penyampaian materi pelajaran, 7) mampu melakukan usaha inovatif 

dalam penggunaan metode pembelajaran.
107

  

Sedangkan menurut Suparta, guru yang terampil dalam menggunakan 

metode pembelajaran adalah: 1) mengenali semua metode pembelajaran, 2) 

menguasai semua metode pembelajaran, 3) mampu menggunakannya dalam 

proses pembelajaran, 4) mengetahui letak kekuatan dan kelemahan dirinya dalam 

menggunakan metode pembelajaran apa pun.
108

 

 Adapun menurut Zakiah Daradjat, kemampuan guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran dilihat dari: 1) kemampuan dalam menetapkan metode 

pembelajaran yang cocok, 2) kemampuan dalam mengembangkan metode 

pembelajaran, 3) kemampuan dalam melaksanakannya dengan baik, dan 4) 

kemampuan dalam mengkombinasikan atau memvariasikan metode pembelajaran 
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secara efektif.
109

 Sedangkan menurut Syafruddin Nurdin, indikator guru yang 

terampil dalam menggunakan metode pembelajaran adalah ”ia melaksanakan 

metode pembelajaran tersebut dengan langkah-langkah yang benar menurut teori 

penggunaannya.”
110

  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa guru yang 

memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran dengan 

indikator guru tersebut mengetahui dan memahami teori tentang metode 

pembelajaran, guru mengetahui dan memahami kelemahan dan kelebihan setiap 

metode pembelajaran, guru mampu memilih metode pembelajaran sesuai dengan 

tujuan, materi, karakteristik siswa dan kemampuan dirinya, guru mampu 

melaksanakan setiap metode pembelajaran yang dilaksanakannya sesuai dengan 

langkah-langkahnya yang benar menurut teori, guru mampu mengembangkan 

metode pembelajaran, dan guru mampu menggunakan metode pembelajaran 

secara bervariasi. 

Berdasarkan beberapa ciri kreativitas di atas, maka disinilah pentingnya 

kehadiran guru sebagai pembimbing yang akan membantu anak menyeimbangkan 

perkembangan kepribadiannya. Sehingga anak kreatif dapat berkembang optimal 

tidak hanya perkembangan intelegensinya tetapi juga perkembangan sosial dan 

emosinya. Dan guru yang kreatif akan mampu melaksanakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan. Guru kreatif memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

mencari cara mengajar yang belum pernah dipikirkan oleh seorang guru lain di 
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sekolah. Guru yang kreatif adalah mereka yang tidak pernah mengeluh dengan 

keterbatasan sekolah dan keterbatasan siswa, namun sebaliknya dapat mengubah 

keterbatasan menjadi peluang-peluang yang bisa meningkatkan kualitas 

pengajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa kreativitas guru dalam 

pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks sifatnya, 

sebagai ilustrasi, proses itu memikirkan berbagai ide atau gagasan dalam 

mengelola dan mengembangkan pelajaran. Dalam proses belajar mengajar, 

menciptakan ide atau gagasan baru merupakan suatu keunikan dan tantangan 

tersendiri bagi guru yang kreatif dalam memunculkan berbagai temuan baru. 

Dalam mengajar kreativitas itu penting, artinya bahwa dalam mengajar diperlukan 

kemampuan guru dalam mengelola bahan ajar yang disampaikan dengan cara 

membuat variasi atau kombinasi baru, agar tidak terjadi kebosanan dengan 

pelajaran yang dapat membuat perbedaan dalam tingkah laku, pencapaian 

dikemudian hari dan kualitas kehidupan peserta didik pada hasil belajarnya. 

C. Motivasi Belajar Siswa 

     1. Pengertian Motivasi Belajar 

 Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti 

“bergerak” atau to move.
111

 Jadi, motivasi diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan 

driving force. Dalam bahasa Agama istilah motivasi menurut Tayar Yusuf tidak 

jauh berbeda artinya dengan “niatan/niat”, (Innamal „a‟amalu binniat= 
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sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat), yaitu kecenderungan hati yang 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu.
112

 Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme 

baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.  

 Berdasarkan pengertian di atas, makna motivasi menjadi berkembang, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Gleitman dan Reber bahwa motivasi berarti 

“pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah.”
113

 Sedangkan 

menurut Crider motivasi adalah sebagai hasrat, keinginan, dan minat yang timbul 

dari seseorang dan langsung ditujukan kepada suatu objek.
114

 Adapun menurut 

Greenberg motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan 

memantapkan perilaku arah suatu tujuan.
115

 Hilgard mendefinisikan bahwa 

motivasi adalah  Ageneral Term Characterizing the needs drives, aspirations, 

purposes of the organism as these initiate or regulated need satisfiying or goal 

seeking behaviour.
116

 Jadi, motivasi adalah suatu keadaan  dalam individu yang 

menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang 

tertentu. Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan Abu Ahmadi 

bahwa motivasi adalah “kekuatan daya penggerak keaktifan.”
117

 Dan menurut 

Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang 
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yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu 

tujuan.
118

 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai pengertian motivasi 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah kondisi 

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

 Dengan demikian motivasi seseorang timbul dikarenakan adanya 

kebutuhan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itulah yang 

menimbulkan motivasi dalam dirinya. Berikut gambaran proses motivasi tersebut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Motivasi 

Proses motivasi lebih diperinci lagi gambarannya oleh Chung dan 

Megginson sebagaimana yang digambarkan di bawah ini
119

: 
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Kebutuhan             Insentif            Dampak            Usaha        Tingkat        Ganjaran        

Kepuasan 

                               organisasi       persepsi             motivasi     kinerja 

 

Produktivitas 

 

Gambar 2.4  Proses Motivasi (Chung dan Megginson) 

 Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya proses 

motivasi diawali oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan itu akan menimbulkan suatu 

kegiatan-kegiatan motivasi yang akan mempengaruhi tingkat kinerja dan tingkat 

kinerja tersebut mempengaruhi ganjaran dan produktivitas. Produktivitas 

mempengaruhi insentid organisasi dan ganjaran mempengaruhi kepuasan. Apabila 

kepuasan telah terpenuhi, maka akan muncul pula kebutuhan-kebutuhan baru, 

demikian seterusnya. 

 Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang mendasari timbulnya 

motivasi, ada beberapa pendapat mengenai kebutuhan tersebut, antara lain yang 

dikemukakan oleh Maslow. Menurut Maslow kebutuhan hidup manusia terbagi 

atas lima tingkatan kebutuhan, dari kebutuhan manusia yang paling rendah sampai 

pada kebutuhan manusia yang paling tinggi, yaitu
120

: 

a. Kebutuhan fisiologikal (fisiological needs) yaitu kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat hidup secara normal, seperti 

sandang, pangan, papan, istirahat, rekreasi, tidur, dan hubungan seks. 
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Untuk memenuhi hubungan tersebut manusia harus berusaha keras untuk 

mencari rezeki. 

b. Kebutuhan keselamatan (safety needs, security needs), yaitu kebutuhan 

seseorang untuk memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan atau 

perlindungan dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan 

kehidupan dengan segala aspeknya. 

c. Kebutuhan berkelompok/sosial (social needs, love needs, belonging needs, 

affection needs), yaitu kebutuhan hidup berkelompok, bergaul, 

bermasyarakat, igin mencintai dan dicintai serta ingin memiliki dan 

dimiliki. 

d. Kebutuhan penghormatan (esteem needs, egoistic needs), yaitu  kebutuhan 

seseorang untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, 

penghargaan, dan pengakuan. 

e. Kebutuhan Aktualisasi diri (self-actualization needs, self-realization 

needs, self-fulfillment needs, self-expression needs), yaitu kebutuhan 

seseorang untuk memperoleh kebanggan, kekaguman dan kemasyhuran 

sebagai pribadi yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya 

dengan hasil prestasi yang luar biasa. 
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Berikut gambaran hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow: 

Contoh umum                                                               

 

Prestasi                                                        Aktualisasi 

                                                              diri 

                                                       Kebutuhan 

Status                                                        penghargaan 

  

Persahabatan                                        Kebutuhan memiliki 

 Kestabilan                                       Kebutuhan keselamatan 

Perlindungan pokok                         Kebutuhan fisiologikal 

 

Gambar 2.5 Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow 

 Sedangkan menurut McClelland, kebutuhan hidup manusia ada tiga 

macam kebutuhan yaitu 1) kebutuhan akan prestasi (need of achievement), 2) 

kebutuhan akan afiliasi atau bersahabat (need of afflication) dan 3) kebutuhan 

akan kekuasaan (need of power).
121

  

 Dalam proses belajar, motivasi merupakan faktor yang mempunyai arti 

penting bagi seorang siswa. Apalah artinya siswa pergi ke sekolah tanpa motivasi 

untuk belajar. Motivasi siswa untuk belajar tercermin melalui ketekunan yang 

tidak mudah patah untuk mencapai sukses, meskipun dihadang banyak kesulitan. 

Motivasi juga ditunjukkan melalui intensitas unjuk kerja dalam melakukan tugas. 

Dan semua itu dilakukan karena siswa memiliki kebutuhan untuk sukses dalam 

belajarnya. 
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 Berdasarkan jenis-jenis kebutuhan manusia yang telah dikemukakan tadi, 

dapat dipahami bahwa motivasi belajar merupakan salah satu dari kebutuhan 

manusia. Dan dalam proses belajar motivasi belajar sangat diperlukan, karena  

dengan adanya motivasi belajar ini siswa akan cukup ulet menghadapi kesulitan-

kesulitan, rintangan-rintangan dan situasi-situasi yang kurang menyenangkan 

dalam kegiatan belajarnya.
122

 Beberapa eksperimen membuktikan adanya peranan 

motivasi belajar yang sangat besar untuk membangkitkan aktivitas dan gairah 

belajar.
123

 Richad A. Fear juga mengemukakan bahwa motivasi belajar yang 

dimiliki seorang siswa akan menentukan keberhasilan dalam belajar.
124

  

Menurut Newstrom dan Davis yang dimaksud motivasi belajar adalah 

“dorongan untuk mengatasi tantangan, untuk maju, untuk berkembang, untuk 

mendapatkan yang terbaik, menuju pada kesempurnaan.”
125

   Sedangkan menurut 

McClelland, motivasi belajar adalah motivasi yang berhubungan dengan 

pencapaian beberapa standar kepandaian atau standar keahlian.
126

 Sedangkan 

menurut Heckaushen motivasi belajar adalah  suatu dorongan yang terdapat dalam 

diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau 

memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan 

menggunakan standar keunggulan.
127

 Standar keunggulan ini menurut 

Heckhausen terbagi atas tiga komponen yaitu standar keunggulan tugas, standar 
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keunggulan diri dan standar ekunggulan siswa lain.
128

 Sementara itu, Oemar 

Hamalik mendefinisikan motivasi belajar adalah “harapan untuk memperoleh 

kepuasan dalam penguasaan perilaku yang menantang dan sulit.”
129

  Bimo 

Walgito mendefinisikan motivasi belajar adalah motif yang berkaitan dengan 

untuk memperoleh prestasi yang baik, memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, mengerjakan tugas-tugas secepat mungkin dan sebaik-baiknya.
130

 Dan 

Sardiman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah 

dorongan yang ada dalam diri siswa melalui aktualisasi diri dan pengembangan 

kemampuan dalam  meningkatkan kemajuan diri setinggi-tingginya.
131

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan motivasi belajar adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang 

terdapat di dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu untuk mencapai prestasi belajar setinggi mungkin. 

     2. Karakteristik Motivasi Belajar 

 Menurut Sardiman, motivasi belajar yang ada dalam diri siswa memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut yaitu: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat belajar terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk 

berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dicapainya. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif. 
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f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
 132

 

 

Adapun menurut Husaini Usman, Orang atau siswa yang motivasi 

belajarnya tinggi bercirikan: 

a. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya, mengaitkan diri pada karier 

atau hidup masa depan, tidak menyalahkan orang lain dalam 

kegagalannya. 

b. Berusaha mencari umpan balik atas segala perbuatannya, selalu bersedia 

mendengarkan pendapat orang lain sebagai masukan dalam memperbaiki 

dirinya. 

c. Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan melebihi orang lain, 

lebih unggul, ingin menciptakan yang terbaik. 

d. Berusaha melakukan sesuatu secara inovatif dan kreatif, banyak gagasan, 

dan mampu mewujudkan gagasannya dengan baik, ingin bebas bekarya, 

kurang menyengangi sistem yang membatasi geraknya kea rah yang lebih 

positif. 

e. Merasa dikejar-kejar waktu, pandai mengatur waktunya. 

f. Bekerja keras dan bangga atas hasil yang telah dicapai.
 133

 

 

Sedangkan menurut McClelland, seseorang yang mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi memiliki ciri-ciri, yaitu selalu mempunyai pola pikir tertentu, 

selalu mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukan itu cukup menantang 

atau tidak, kesediaannya memikul tanggung jawab, berani mengambil resiko, 

bersedia mencari informasi untuk mengukur kemajuannya dan ingin kepuasan 

dari yang telah dikerjakannya.
134

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Johnson dan Schwitzgebel & Kalb 

yang dikutip oleh Djaali dalam bukunya Psikologi Pendidikan, dinyatakan bahwa 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 
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a. Menyukai situasi atau tugas yang menunutut tanggung jawab pribadi atas 

hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib atau 

kebetulan. 

b. Memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu 

mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. 

c. Mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik 

dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil 

pekerjaannya. 

d. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. 

e. Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang 

lebih baik. 

f. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status atau keuntungan 

lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang 

prestasi, suatu ukuran keberhasilan.
 135

 

 

Carl Rogers berpendapat bahwa individu yang memiliki motivasi belajar 

tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) terbuka terhadap segala pengalaman 

hidup, 2) menjalani kehidupan secara berkepribadian; ia tidak terpaku pada masa 

lampau atau masa yang akan datang, 3) percaya pada diri sendiri, 4) memiliki rasa 

kebebasan dan 5) memiliki kreativitas.
136

 

Menurut Maslow ada 15 ciri orang yang memiliki motivasi belajar tinggi 

yaitu: 

 1) berkemampuan mengamati suatu realitas secara efisien, apa adanya, 

dan terbatas dari subjektifitas, 2) dapat menerima diri sendiri dan orang 

lain secara wajar, 3)berperilaku spontan, sederhana dan wajar, 4) terpusat 

pada masalah atau tugasnya, 5) memiliki kebutuhan privasi atau 

kemandirian yang tinggi, 6) memiliki kebebasan dan kemandirian terhadap 

lingkungan dan kebudayaannya; ia mampu mendisiplinkan diri, aktif dan 

bertanggung jawab atas dirinya, 7) dapat menghargai dengan rasa hormat 

dan penuh gairah, 8) dapat mengalami pengalaman puncak, seperti 

kegiatan intelektual, 9) memiliki rasa keterikatan, solidaritas kemanusiaan 

yang tinggi, 10) dapat menjalin hubungan pribadi yang wajar, 11) 

memiliki watak terbuka dan bebas prasangka, 12) memiliki standar 

kesusilaan tinggi, 13) memiliki rasa humor terpelajar, 14) memiliki 

kreativitas dalam bidang kehidupan, 15) memiliki otonomi tinggi.
137
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Berdasarkan karakteristik individu yang memiliki motivasi belajar tinggi 

tersebut, jelaslah bahwa motivasi belajar pada hakikatnya adalah kondisi internal 

siswa yang mendorongnya untuk mencapai sebuah prestasi atau keberhasilan 

dalam belajarnya. Motivasi belajar menunjukkan adanya inisiatif, arah tindakan, 

intensitas, dan ketekunan perilaku siswa yang berarh bertujuan kepada pencapaian 

keberhasilan. 

Akan tetapi menurut Djaali kembali, siswa yang motivasi belajarnya tinggi 

hanya akan mencapai prestasi akademis yang tinggi apabila: 1. rasa takutnya akan 

kegagalan lebih rendah daripada keinginannya untuk berhasil, 2. tugas-tugas di 

dalam kelas cukup memberi tantangan, tidak terlalu mudah tetapi juga tidak 

terlalu sukar, sehingga memberi kesempatan untuk berhasil.
 138

 

Sehubungan dengan hal tersebut  Atkinson dan Feather mengemukakan 

bahwa situasi kompetitif timbul dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan:  

a.keinginan untuk berhasil atau achievement motivation, b. keinginan untuk tidak 

gagal (the need to avoid failure)
 139

 

Jika motivasi seseorang untuk berhasil lebih kuat daripada motivasi untuk 

tidak gagal, maka ia akan segera memerinci ksulitan-kesulitan yang dihadapinya. 

Sebaliknya, ialah ia akan mencari soal yang lebih udah atau bahkan yang lebih 

sukar. Hal ini dikarenakan siswa yang bermotivasi untuk berhasil atau berprestasi 

bekerja lebih keras daripada orang yang bermotivasi untuk tidak gagal.  
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    3. Fungsi Motivasi Belajar 

 Secara umum fungsi motivasi belajar bagi siswa dalam kegiatan 

belajarnya menurut Crow and Crow adalah: a. memberi semangat bagi siswa 

dalam kegiatan belajarnya, b. sebagai penggerak tingkah laku siswa dalam proses 

belajar, c. sebagai pemberi petunjuk bagi tingkah laku belajarnya.
 140

 

Sedangkan menurut Ramayulis, fungsi motivasi dalam belajar adalah: 

a. memberi semangat dan mengaktifkan siswa agar tetap berminat dan siaga. 

b. memusatkan perhatian siswa pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan 

degan pencapaian belajar. 

c. membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil 

jangka panjang.
 141

 

 

Oemar Hamalik juga berpendapat bahwa fungsi motivasi belajar adalah: a) 

mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, b) mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan, c) sebagai penggerak.
142

 Ngalim Purwanto, 

juga mengemukakan bahwa fungsi motivasi dalam belajar siswa adalah: 

mendorong siswa untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi 

perbuatan siswa.
143

 

Sementara itu menurut Dimyati dan Mudjiono, motivasi belajar  tidak 

hanya berguna bagi siswa tetapi juga bagi guru. Bagi siswa, motivasi belajar 

berfungsi sebagai:  

1) menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan kasil akhir, 2) 

menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar,  3) mengarahkan 

kegiatan belajar, 4) memperbesar semangat belajar, 5) menyadarkan 

tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang 
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berkesinambungan.
144

 Sedangkan bagi guru motivasi belajar berfungsi 

untuk: 1) membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat siswa 

untuk belajar, 2) mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di 

kelas bermacam ragam yang dapat digunakan salam menyusun strategi 

mengajar belajar, 3) meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih 

satu di antara bermacam peran guru, dan 4) memberi peluang guru untuk 

unjuk kerja rekayasa pedagogis.
145

 

 

Sedangkan dalam Al-Quran menerangkan bahwa motivasi sangat baik 

untuk mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan. Motivasi yang dijelaskan 

dalam  Al Quran adalah motivasi untuk memperoleh kegembiraan bila 

mendapatkan sukses dalam kebaikan, sedangkan bila tidak sukses karena tidak 

mau mengikuti petunjuk yang benar akan mendapat kesusahan. Metode 

pendidikan dengan motivasi ini salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Al 

Zilzalah ayat 7-8: 

                            

 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 

sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Al Zilzalah: 

7-8)
146

 

 

                               

  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka 

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya 

hamba-hambaNya.” (Fusshilat:46)
147
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Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa motivasi berupa 

imbalan atau hadiah baik materil maupun moril dapat berguna untuk mendorong 

manusia berbuat kebaikan yang kemudian akan memberikan buah kesuksesan 

dalam dirinya. Ayat tersebut mengajarkan kepada setiap pendidik bahwa 

pemberian motivasi kepada anak didiknya sangat diperlukan. 

 Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami 

bahwa motivasi beprestasi akan bertalian dengan dua hal yaitu kebutuhan dan 

tujuan, dengan demikian maka motivasi tersebut akan mempengaruhi adanya 

kegiatan, semakin baik dan tinggi motivasi terhadap suatu kegiatan, maka akan 

semakin tekun dan semngat juga seorang siswa dalam melakukan kegiatan 

tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteksnya dengan kegiatan belajar, 

maka motivasi belajar akan sebagai pemicu dan pemacu semangat siswa untuk  

melakukan kegiatan belajar, sehingga dengan adanya motivasi belajar yang tinggi 

terhadap kegiatan belajar itu, maka belajar itu menjadi suatu “kebutuhan” (need) 

yang harus diperjuangkan dengan sepenuh perhatian, bahkan dengan motivasi 

belajar yang tinggi terhadap aktivitas belajar tersebut, seorang siswa akan dengan 

secara sukarela meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun keiatan itu 

termasuk hobi seklaipun. Inilah gambaran tentang motivasi belajar, terutama 

dalam hubungannya degan proses belajar. 

     4. Upaya Meningkatkan Motivasi belajar 

 Masalah memotivasi siswa dalam belajar khususnya meningkatkan 

motivasi belajar dalam diri siswa, merupakan masalah yang sangat kompleks. 

Dalam usaha memotivasi siswa tersebut tidak ada aturan-aturan yang sederhana, 
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atau dengan kata lain tidak ada pedoman khusus yang pasti tentang bagaimana 

memotivasi siswa untuk selalu berprestasi.  

 Menurut pengamatan Hilgard dan Russell, ternyata tidak ada obat yang 

mujarab untuk menyembuhkan segala “penyakit mental” yang didapati pada anak-

anak yang berada di dalam lingkungan sekolah yang tidak cocok bagi mereka.
148

 

Dengan demikian tidak diketahui tentang prosedur yang pasti untuk memotivasi 

semua murid pada setiap saat. 

 Dengan demikian upaya memotivasi siswa dalam belajar untuk mau 

menggapai prestasi setinggi-tingginya memiliki beberapa kesukaran terutama 

yang dialami seorang guru untuk memotivasi para siswanya,  misalnya: 

a. realitas bahwa guru masih banyak yang belum memahami sepenuhnya 

akan motivasi. 

b. Motivasi itu sendiri bersifat perseorangan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

dua orang atau lebih melakukan kegiatan yang sama dengan motif yang 

berbeda, bahkan bertentangan bila ditinjau dari segi nilainya. 

c. Tidak ada alat, metode atau teknik tertentu yang dapat memotivasi siswa 

dengan cara yang sama atau dengan hasil yang sama. 

 Syaiful Sagala mengemukakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa dalam belajar yaitu: 

1) mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dan media mengajar 

yang bervariasi, 2) merencanakan dan memilih bahan yang menaik minat dan 

dibutuhkan siswa, 3) memberikan sasaran ahir belajar, 4) memberikan 
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kesempatan untuk sukses, 5) diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 6) 

adakan persaingan sehat.
149

 

 Menurut Nana Syaodih, ada beberapa hal yang dapat diusahakan untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa dalam belajar yaitu: 1) pemilihan bahan 

pengajaran yang berarti bagi anak, 2) menciptakan kegiatan belajar yang dapat 

membangkitkan dorongan untuk menemukan, 3) menerjemahkan apa yang akan 

diajarkan dalam bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 

4) disajikan dengan mengaktifkan anak, 5) menekankan sistem pengajaran 

meritocracy atau persaingan.
150

 

 Sedangkan menurut Dimyati upaya meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam belajar yaitu: 

a. optimalisasi penerapan prinsip belajar, yaitu guru harus menjelaskan 

tujuan belajar secara hierarkis, siswa dihadapkan pada pemecahan masalah 

yang menantang, memusatkan segala kemampuan mental siswa, sesuai 

dengan perkembangan jiwa siswa, siswa harus memahami prinsip 

penilaian dan faedah nilai belajarnya bagi kehidupan di kemudian hari. 

b. Optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran, yaitu memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajarnya, 

memelihara minat, kemauan dan semangat belajarnya, memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengaktualisasikan diri, memanfaatkan 

unsure-unsur lingkugan yang mendorong belajar, menggunakan waktu 

secara tertib, pdan suasana gembira, memberikan rasa percaya diri. 

c. Optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa, yaitu siswa 

ditugasi membaca bahan belajar sebelumnya, selesai membaca bahan 

belajar siswa mencatat hal-hal yang sukar, guru memecahkan hal-hal yang 

sukar dengan mengajak siswa untuk bersama mencari jalan keluarnya, 

memberi penguat pada siswa yang berhasil mencari pemecahan maslaah, 

guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara 

mandiri. 
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d. Pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar, misalnya dengan membuat 

program belajar seperti program lomba baca, lomba karya tulis ilmiah, dan 

program belajar kebaktian sosial.
 151

 

 

Sedangkan menurut Whitherington, menimbulkan motivasi belajar pada 

siswa tidak dapat dipaksakan dengan tekanan atau pujian dari luar, akan tetapi 

dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa pekerjaan yang dilakukan akan 

memuaskan beberapa kebutuhan dasar diri siswa itu sendiri.
152

 Dengan kata lain 

guru harus menjelaskan kepada para siswa hikmah atau manfaat dari tugas 

ataupun pelajaran yang diberikan kepadanya untuk dirinya dan kehidupannya di 

masa depan. Dengan cara itu, diharapkan siswa dapat mengerti dan mengerjakan 

tugas-tugas belajarnya dengan baik sesuai dorongan dari dalam dirinya sendiri. 

Hal senada dipertegas lagi oleh Crow dan Crow, bahwa “motivasi itu hanya 

efektif apabila memberikan dasar-dasar kerohanian yang memberi semangat untuk 

belajar.”
153

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar dalam diri anak tidak cukup 

dengan memberikan dorongan dari luar seperti pujian, hadiah ataupun hukuman, 

akan tetapi lebih berarti apabila guru berupaya menumbuhkan dorongan dari 

dalam diri siswa itu sendiri. Menjelaskan terlebih dahulu tujuan belajar, tujuan 

materi yang akan diberikan, tujuan dari tugas-tugas yang diberikan padanya, 

melibatkan siswa pada kegiatan pembelajaran, pembelajaran sesuai dengan minat 

dan  perkembangan siswa, dan menumbuhkan kesenangan/ketertarikan siswa pada 

pelajaran yang akan diberikan baik itu dengan menggunakan metode dan media 
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variatif, akan lebih bermakna dalam menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

belajar dalam diri siswa tersebut. Siswa yang telah memahami untuk apa ia 

belajar, mengapa ia harus belajar, akan mengerakkan seluruh fisik maupun psikis 

siswa itu untuk belajar dengan rajin, giat dan tekun untuk meraih prestasi setinggi-

tingginya tanpa ada paksaan dan dorongan  dari orang lain. 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Niah Elfita Sari, judul penelitian “Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru dan 

Motivasi Belajar Siswa terhadap Kemampuan Menghafal Siswa di SD IT An-

Nida Kota Lubuklinggau.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap kemampuan siswa menghafalAl-

Qur’an,untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 

kemampuan siswa menghafal Al-Qur’an untuk mengetahui pengaruh 

kreativitas mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan 

siswa menghafal Al-Qur’an. Populasi penelitian ini adalah siswa/siswi kelas 

VI A dan VI B yang berjumlah 240 orang, sedangkanyang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yang berjumlah 60 orang. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa pengaruh kreativitas 

mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menghafal 

siswa kelas VI SD IT AN-NIDA Kota Lubuklinggau tahun 2017, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Pertama, terdapat pengaruh yang sangat berarti 

antara kreativitas mengajar guru terhadap kemampuan menghafal siswa. Dari 

hasil perhitungan korelasi antara X1 terhadap Y sebesar 0,581 dan persamaan 

regresi Y = 26,619 +0,581. Kedua, terdapat pengaruh yang berarti antara 
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motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menghafal siswa. Dari hasil 

perhitungan korelasi antara X2 terhadap Y sebesar 0,033 dan persamaan 

regresi Y=8,258+0,033. Ketiga, terdapat pengaruh yang sangat berarti antara 

kreativitas mengajar guru dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama 

maupun sendiri-sendiri terhadap kemampuan menghafal siswa. Dari hasil 

perhitungan korelasi dengan menggunakan analisis regresi ganda diperoleh 

harga korelasi R antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y sebesar 

0,583 dan persamaan regresi Y=14,684+0,587=0,045.
154

 

2. Fitranty Adirestuty, judul penelitian “Pengaruh Self-Efficacy Guru dan 

Kreativitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa dan Implikasinya 

Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi.” Permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu menurunnya prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi yang dilihat dari nilai UN (Ujian Nasional) SMA Negeri 

se-Kabupaten Ciamis dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Metode 

yang digunakan adalah survey, sedangkan teknis analisis data menggunakan 

uji path analysis. Sampel yang digunakan sebanyak 33 guru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa self-efficacy guru dan motivasi belajar pada kategori 

sedang sedangkan.kreativitas guru pada kategori rendah. Simpulan dalam 

penelitian ini adalah: (1) Self-efficacy guru berpengaruh negatif terhadap 

motivasi belajar siswa, (2) Kreativitas guru berpengaruh positip terhadap 

motivasi belajar siswa, (3) Selfefficacy guru berpengaruh positip terhadap 

prestasi belajar siswa. Self-efficacy guru memiliki pengaruh langsung dan 

                                                 
154

 Niah Elfita Sari, Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa 

terhadap Kemampuan Menghafal Siswa di SD IT An-Nida Kota Lubuklinggau, al-Bahtsu, Vol. 3, 

No. 1, Juni 2018, h. 1 – 14  



77 

 

tidak langsung melalui motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. (4) 

Kreativitas guru berpengaruh positip terhadap prestasi belajar siswa. 

Kreativitas guru memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung melalui 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. (5) Motivasi belajar siswa 

berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar siswa.
155

 

3. Ifni Oktiani, judul penelitian “Kreativitas Guru dalam Memotivasi Belajar 

Peserta Didik.” Tulisan ini mengkaji tentang kreatifitas guru dan motivasi 

belajar peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan dalam diri seseorang baik pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya maupun keterampilannya. Dalam 

belajar seorang peserta didik memerlukan motivasi atau dorongan baik dari 

dalam maupun dari luar. Jika peserta didik memiliki motivasi belajar yang 

kuat, maka materi pelajaran akan ringan dan mudah serta proses belajarpun 

menjadi menyenangkan. Kreativitas guru adalah salah satu pendorong 

motivasi belajar. Guru kreataif dapat mengembangkan kemampuannya, ide-

ide baru dan cara-cara baru dalalm mengajar. Untuk mendorong kreativitas 

guru perlu ada upaya yang harus dilakukan baik oleh kepala sekolah berupa 

supervisi, pembinaan dan pengembangan, pemberian penghargaan, dan 

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Maupun upaya yang 

dilakukan oleh guru itu sendiri yaitu memperluas wawasan, mengembangkan 

lingkungan fisik pembelajaran, mengembangkan keterbukaan, dan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kreativitas guru dapat 
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berupa kreativitas dalam manajemen kelas dan penggunaan media 

pembelajaran. Cara untuk memunculkan motivasi yang dapat dilakukan guru 

antara lain memberi angka,hadiah, kompetisi, ego involvement, ulangan, 

mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat belajar, minat, dan tujuan yang 

diakui.
156

 

4. Desriadi, judul penelitian “Peran Guru Kreatif dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Aqidah Akhlak Siswa.” Kreativitas guru sangat diperlukan sebagai 

upaya menghasilkan kualitas pembelajaran dan pendidikan yang baik. Guru 

dituntut tidak hanya mampu menguasai materi pengajaran dan pembelajaran, 

tetapi juga harus memahami sejumlah model dan desain pembelajaran untuk 

menumbuhkan motivasi pembelajaran aqidah akhlak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam menumbuhkan motivasi siswa 

dalam pembelajaran aqidah akhlak terdapat beberapa kreativitas guru aqidah 

akhlak di antaranya menyediakan bahan ajar, metode mengajar yang 

bervariatif, pengelolaan kelas dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Aktivitas siswa melalui kreativitas guru menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar aqidah akhlak yaitu guru memberikan tugas, memberika les, 

memberikan remedial dan mengikuti program lab computer. Sedangkan 

respon siswa melalui kreativitas guru menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar aqidah akhlak bahwa guru sudah berperan dengan baik dalam 

memberikan bahan ajar agar siswa termotivasi. Hasil belajar akidah akhlak 

siswa melalui kreativitas guru menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar 
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aqidah akhlak sangat berpengaruh kreativitas mengajar guru aqidah akhlak 

MTsN Rukoh berdampak pada motivasi belajar siswa. Terbukti dari prestasi 

yang diukur dengan nilai raport siswa yang tergolong cukup baik, di mana 

nilai rata-rata siswa mencapai 88. Hal ini menunjukkan siswa MTsN Rukoh 

sangat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran aqidah akhlak dan sangat 

baik dalam memperhatikan pelajaran yang diterangkan oleh di dalam kelas. 

Sementara kendala dan solusi guru dalam menumbuhkan kreativitas dan 

motivasi siswa dalam belajar aqidah akhlak. Kendala dan solusi yang 

ditawarkan oleh guru dalam menumbuhkan kreativitas dan motivasi siswa 

dalam belajar aqidah akhlak yaitu faktor sarana, penggunaan metode 

pembelajaran yang variatif, pengelolaan kelas dan penggunaan media 

pembelajaran dengan efektif. Sedangkan kendala yang hadapi oleh siswa 

yaitu faktor waktu, jadwal kegiatan siswa yang padat dan adanya sifat 

malas.
157

 

5. Arsyil Waritsman, judul penelitian “Kreativitas Guru dalam Mengajar untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MA Madinatul Ilmi Ddi Siapo.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas guru dalam mengajar 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di MA Madinatul Ilmi DDI 

Siapo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berlokasi di 

Ma Madinatul Ilmi DDI Siapo Jln. Hi. Abd. Madjied Malle Bunga Cengkeh 

Siapo. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pedoman 
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observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Serta teknik 

analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kreativitas guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa sudah berjalan dengan baik hal ini 

terlihat dalam kreativitas seorang guru dalam memotivasi siswa terlebih 

dahulu sebelum menyampaikan materi dalam proses pembelajaran serta siswa 

juga dituntut untuk berfikir secara kreatif dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Faktor pendukung di Ma Madinatul Ilmi DDI Siapo sangat 

memotivasi peserta didik dalam pembelajaran karena guru memberikan 

abresiasi atau pujian sehingga siswa lebih aktif di dalam kelas. Sedangkan 

faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas di sekolah sehingga 

mengakibatkan siswa tersebut malas atau lambat dalam mengerjakan tugas.
158

 

6. Lailatul Khikmah, judul penelitian “Teachers‟ Creativity In Designing 

Learning Activities: Sustaining Students‟ Motivation.” Mempertahankan 

motivasi siswa selama proses belajar mengajar tentunya merupakan tugas 

yang paling menantang. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dan kreatif 

dalam merancang suatu kegiatan yang merupakan inti dari pembelajaran. 

Namun, dalam praktiknya, beberapa guru terkadang ditemukan menggunakan 

aktivitas tanpa tujuan karena kehabisan ide. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menjadi acuan bagi para guru dalam merancang suatu 

kegiatan khusus yang membantu siswa tetap termotivasi. Desain penelitian 

deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam 
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tentang jenis kegiatan yang mendorong siswa untuk belajar bahasa Inggris. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang melibatkan 5 guru 

bahasa Inggris profesional sebagai peserta. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa desain kegiatan harus menarik dan sesuai dengan minat siswa, usia, 

tingkat kemahiran, kebijakan sekolah, materi dan ketersediaan media. Oleh 

karena itu, disarankan agar para guru berani mencoba kegiatan baru dan 

mengikuti beberapa pelatihan guru, seperti CELTA atau DELTA, untuk 

meningkatkan keterampilan mengajar mereka.
159

 

7. Shofiyatul Huriyah, judul penelitian “An Investigation Of Relationship 

Between The Teachers‟ Creativity And The Students‟ Motivation In Learning 

English.” Penelitian ini adalah menyelidiki hubungan antara kreativitas guru 

dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Subjek penelitian ini adalah 

112 siswa kelas sebelas sekolah kejuruan OKU. Instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data adalah angket. Data dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan program SPSS untuk persentase, frekuensi, skor rata-

rata, standar deviasi, uji-t dan koefisien korelasi. Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kreativitas guru termasuk dalam kategori baik 

sedangkan hasil motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris 

menunjukkan 73 siswa memperoleh tingkat motivasi tinggi dengan persentase 

66,71% dan 38 siswa memperoleh tingkat motivasi rata-rata dengan 

persentase 33,92%. Artinya, sebagian besar siswa memiliki motivasi yang 

tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Koefisien korelasi adalah 0,786 dan 
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tingkat signifikansi korelasi adalah 0,000 <0,05. Oleh karena itu, terdapat 

hubungan positif antara kreativitas guru dengan motivasi siswa dalam belajar 

bahasa Inggris.
160
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penyajian dan analisis data pada Bab IV tersebut dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo dalam 

mengembangkan indikator kompetensi masih perlu ditingkatkan lagi karena 

indikator kompetensi yang dikembangkan guru masih (1) kurang relevan 

dengan karakteristik peserta didik, (2) kurang mendorong partisipasi aktif 

peserta didik, (3) kurang mengakomodasi keragaman peserta didik, (4) kurang 

mencakup keseluruhan kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Akan 

tetapi indikator kompetensi yang dikembangkan guru sudah memenuhi 

indikator (1) relevan dengan ide kurikulum yang dikembangkan di tingkat 

nasional, (2) relevan dengan materi, kegiatan, penilaian dan sumber belajar, 

(3) sesuai dengan situasi dan kondisi, (4) dapat diukur, (5) sesuai dengan 

tingkat perkembangan berpikir siswa, dan (6) memperhatikan aspek manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo dalam 

menata materi secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit telah 

memenuhi indikator (1) guru menyajikan materi dimulai dari fakta, (2) materi 

dijelaskan secera prosedur atau urut, (3) mengajukan masalah, (4) diakhiri 
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dengan memecahkan masalah bersama-sama peserta didik, (5) materi 

disampaikan tidak terbatas pada materi yang ada di buku tetapi memberikan 

penambahan wawasan. 

3. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo dalam 

mengorganisasikan kelas telah memenuhi indikator sebagai berikut (1) 

pelaksanaan disiplin yang baik, (2) memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk aktif, (3) memberikan reward/pujian, (4) adanya sanksi yang tegas 

dan konsekuen, (5) adanya hubungan interaksi yang baik dengan peserta 

didik. 

4. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo dalam 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sudah memenuhi kriteria 

sebagai berikut (1) membuat peserta didik termotivasi belajar, (2) 

memberikan interaksi langsung antara guru dan peserta didik, (3) 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri, (4) sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, (5) sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan (6) sesuai 

dengan ketersediaan fasilitas belajar di sekolah. Akan tetapi masih perlu 

ditingkatkan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis IT dan online. 

5. Kreativitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sidomulyo dalam 

menggunakan metode pembelajaran bervariasi telah memenuhi indikator 

sebagai berikut (1) sesuai dengan peserta didik, (2) sesuai dengan tujuan dan 

materi, (3) memvariasikan metode secara efektif sesuai dengan kondisi 
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peserta didik, (4) sesuai dengan waktu yang tersedia, dan (5) mengembangkan 

kemampuan peserta didik secara utuh. 

 

B. Rekomendasi 

1. Kepada Kepala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan, untuk selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam 

meningkatkan kompetensi guru PAI terutama peningkatan keterampilan guru 

PAI dalam (1) mengembangkan indikator kompetensi, (2) menata materi 

secara sistematis dari yang mudah kepada yang sulit, (3) mengorganisasikan 

kelas, (4) menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, (5) 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Pelatihan yang 

diselenggarakan hendaknya benar-benar memenuhi kebutuhan para peserta 

pelatihan (guru PAI) tersebut baik dari segi waktu yang cukup dan  tutor yang 

profesional. 

2. Pengawas Sekolah , hendaknya selalu mengadakan supervisi dengan baik dan 

profesional, sehingga manfaat dari pelaksanaan penilaian tersebut benar-benar 

dapat dirasakan dan berguna dalam peningkatan mutu guru PAI. Supervisi 

yang dilakukan hendaknya memperhatikan keterampilan guru dalam (1) 

mengembangkan indikator kompetensi, (2) menata materi secara sistematis 

dari yang mudah kepada yang sulit, (3) mengorganisasikan kelas, (4) 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, (5) menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi. Diharapkan untuk selalu menegaskan pada 
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setiap guru PAI selalu menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran 

PAInya dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga 

hasil yang dicapai lebih optimal. 

3. Kepala Sekolah, hendaknya selalu memotivasi para gurunya untuk selalu 

meningkatkan kompetensi dan keterampilan diri terutama keterampilan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu hendaknya selalu mengawasi 

kegiatan pembelajaran di kelas dan memberikan pengarah dengan baik. 

Mengikutsertakan semua guru baik PNS maupun Non PNS pada kegiatan 

peningkatan keterampilan diri, terutama pelatihan untuk (1) mengembangkan 

indikator kompetensi, (2) menata materi secara sistematis dari yang mudah 

kepada yang sulit, (3) mengorganisasikan kelas, (4) menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi, (5) menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. 

4. Para guru, khususnya guru PAI untuk selalu meningkatkan keterampilan diri 

baik dengan selalu mengikuti pelatihan, seminar, atau melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selain itu seorang guru hendaknya tidak 

pernah berhenti belajar baik itu secara formal maupun non formal atau 

dilakukan secara  pribadi, seperti membaca buku-buku tentang pendidikan. 

Selanjutnya setiap guru PAI hendaknya selalu berupaya meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dalam (1) mengembangkan indikator 

kompetensi, (2) menata materi secara sistematis dari yang mudah kepada yang 

sulit, (3) mengorganisasikan kelas, (4) menggunakan media pembelajaran 
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yang bervariasi, (5) menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi., 

sehingga siswa semakin termotivasi untuk mempelajari pelajaran PAI dan 

tentu hasil belajar siswapun akan lebih baik lagi. 
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