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ABSTRAK 

 

Peran kreativitas pada seorang guru adalah 

salah satu faktor yang penting dalam dunia 

pendidikan. Kreativitas berperan dalam keberhasilan 

serta hasil belajar di sekolah. Sedangkan posisi guru 

dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis 

terdepan dalam menjamin proses pembelajaran 

berkualitas. Keberadaan guru dan kesiapan 

menjalankan tugas sebagai pendidik sangat 

menentukan terselenggaranya suatu proses 

pendidikan. Oleh karena itu, kreativitas guru sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran karena akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran pada peserta 

peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Apa Saja Kreativitas Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Peserta 

Didik di SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara.  

Jenis penelitian yang diterapkan pada 

penelitian ini ialah penelitian kualitatif (Qualitative 

Research), dengan berusaha mengkaji aktivitas sosial 

dengan mendeskripsikan dunia sosial melalui 

perspektif maupun penjelasan seseorang (narasumber) 

dengan keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

sumber data primer yaitu kepala sekolah dan guru 

PAI. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan 

yaitu peserta didik dan dokumen-dokumen sekolah 

yang berkaitan dengan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara 

digunakan untuk menggali informasi mengenai upaya 

guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI 

pada peserta didik di SMP Negeri 3 Tanjung Raja 

Lampung Utara, sedangkan observasi dan 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui kegiatan 

pembelajaran serta menggali data tentang sarana dan 
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prasarana sekolah. Analisa data menggunakan reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kreativitas Guru PAI dalam meningkatkan kualitas  

Pembelajaran di SMP Negeri 3 Tanjung Raja 

Lampung Utara. Yaitu (1) Kreativitas guru dalam 

menggunakan metode yang bervariasi. (2) Guru 

kreatif dalam menggunakan media yang beragam dan 

sesuai dengan materi pelajaran. (3) Kreativitas guru 

dalam menggunakan sumber belajar yaitu guru 

memanfaatkan sumber belajar yang ada di kelas 

maupun di luar kelas. Dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah yaitu dengan cara melakukan 

diskusi kelompok, menumbuhkan minat pada siswa, 

mendisiplinkan peserta didik, mendayahgunakan 

sumber belajar yang ada di sekolah. Selain itu guru 

harus kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Kreativitas 

guru dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

pemahaman siswa, semakin guru kreatif dalam 

pembelajaran maka siswa mudah mengerti. Agar 

peserta didik memahami pelajaran Pendidikan agama 

Islam sehingga hasil belajar siswa menjadi baik. 

 

Kata kunci: Guru PAI, Kreativitas, Kualitas 

Pembelajaran 
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MOTTO 

 

                    

   (٨ -٦ :٤٩ االنشراح سورة) 

Artinya: 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Maka apabila engkau telah 

 selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain),  

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap.”
1
 

 

(Q.S. Al-Insyirah  94 : 6-8)  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Surakarta: Al-Hanan, 2009), 596. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari salah pengertian dan kesimpang 

siuran dalam memahami makna yang terdapat dalam judul ini, 

maka penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat pada 

judul proposal ini. 

1. Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk menemukan dan menciptakan sesuatu 

hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi 

dirinya dan bagi masyarakat. Hal baru itu tidak perlu 

selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada 

sebelumnya, unsur-unsurnya mungkin telah ada 

sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, 

hubungan baru, konstruk baru yang memiliki kualitas 

yang berbeda dengan keadaan sebelumnya.
1
 Disinilah arti 

dan makna kreativitas bukanlah merupakan sifat bawaan 

atau bakat lahiriyah seseorang, melainkan melakukan 

pelajaran pula. 

 

2. Guru PAI 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 

Cetakan 7, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 104. 
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2
 Pendidikan 

agama Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
3
 

Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa yang 

dimaksud dengan Guru PAI adalah orang dewasa yang 

mengajar dan mendidik ilmu agama Islam kepada peserta 

didiknya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

telah ditentukan oleh pemerintah. 

 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan dari kata dasar tingkat, artinya susunan 

yang bertingkat dan berlapis dan berjenjang seperti 

lapisan dan jenjangan pada tangga.
4
 Jadi meningkatkan 

dapat disebut sebagai peningkatan yang artinya lapisan 

dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, 

meningkatkan berarti kemajuan, penambahan 

keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid, Studi 

Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001), 41. 
3 Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 130. 
4 W.J.S Poewardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 1197. 
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4. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah mutu, tingkat baik dan buruknya 

sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan)
5
 

Sedangkan menurut Nana Sudjana, pengertian secara 

umum dapat diartikan suatu gambaran yang menjelaskan 

mengenai baik buruk hasil yang dicapai para siswa dalam 

proses pendidikan yang dilaksanakan. Kualitas lebih 

mengarah pada sesuatu yang baik. Sedangkan 

pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Jadi, 

membicarakan kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan 

apa yang diharapkan.
6
 

Dapat dipahami bahwasanya kualitas pembelajaran 

merupakan hal penting yang sangat diperhatikan dalam 

dunia pendidikan karena kualitas pembelajaran sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. 

 

5. Peserta Didik 

Pengertian peserta didik menurut ketentuan Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 744. 
6
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar 

Mengajar yang Kreatif dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 153. 
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tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai 

pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan 

harapan masa depan.
7
 Jadi, bisa dikatakan bahwa peserta 

didik adalah orang/individu yang berhak mendapat 

pelayanan pendidikan dari pendidiknya agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

 

6. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Pertama (disingkat SMP) 

merupakan jenjang pendidikan dasar secara formal setelah 

menempuh tingkat sekolah dasar. Pendidikan dasar terdiri 

dari SD (Sekolah Dasar)/sederajat dan SMP (Sekolah 

Menengah Pertama)/sederajat yang ditempuh dalam kurun 

waktu tiga tahun.
8
 Pendidikan dan pembelajaran di tingkat 

SMP memberikan penekanan dalam mennyiapkan 

generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi 

era yang semakin berat. Adapun penulis mengadakan 

penelitian di SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara. 

Berdasarkaan uraian penegasan judul diatas, maka 

penulis ingin meneliti “Kreativitas Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Peserta Didik di 

SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara.” Penulis 

menggali secara detail bagaimana sosok guru sebagai profesi 

                                                           
7
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 
8
 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no.20 tahun 2003 pasal 17 tentang 

pendidikan dasar 
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yang bertugas memberikan pemahaman kepada peserta didik 

melalui kreativitasnya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah arahan yang diberikan untuk 

anak atau peserta didik dalam masa tumbuh dan 

perkembangan untuk menuju jenjang lebih dewasa atau 

berfikir secara matang dalam melakukan sesuatu. Pendidikan 

adalah upaya sadar dan terkonsep dalam rangka 

mengimplementasikan kondisi belajar serta kegiatan 

pembelajaran supaya peserta didik aktif untuk meningkatkan 

kemampuannya agar mempunyai kekuatan, spiritual religius, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang ada pada dirinya, masyarakat, Bangsa 

dan Negara.
9
 Seiring berkembangnya zaman dan teknologi di 

era ini, banyak sekali terjadinya perubahan baik secara positif 

maupun negatif terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan 

berperan penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan 

bernegara. 

Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak 

bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua 

warga Negara. Berkenaan dengan ini, di dalam UUD 1945 

pasal 31 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa “Tiap-tiap 

warga Negara berhak mendapat pengajaran”
10

 oleh karena itu, 

semua orang berhak mendapat pendidikan, baik pendidikan 

                                                           
9
 Richey Seels, UU RI No 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 2. 
10 Binti Maunah, Ilmu pendidikan, (Yogyakarta: TERAS, 2009 ), 151. 
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umum maupun pendidikan keagamaan sesuai dengan syariat 

Islam. 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan 

yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi lebih ditentukan oleh 

instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan 

rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju 

kehidupan yang lebih berarti.
11

 Untuk itulah, pendidikan wajib 

diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, 

baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. 

Pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan 

keagamaan merupakan pendidikan wajib bersama dengan 

pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi, 

pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional 

keberadaannya sangat penting. Sementara itu, persoalan atau 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

agama sebagai suatu mata pelajaran di sekolah saat ini adalah 

bagaimana agar pendidikan agama tidak hanya mengajarkan 

pengetahuan tentang agama, tetapi dapat mengarahkan anak 

didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai 

kualitas keberagamaan yang kuat.
12

 Maka dari itu, nilai-nilai 

keagamaan sangat perlu sekali ditanamkan pada diri peserta 

didik. 

                                                           
11 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: Suka-Press, 2014), 62 
12 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo 

persada, 2008), 182-183. 
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Realitasnya belum demikian, persoalan yang muncul 

adalah mutu pendidikan agama pada sekolah masih bervariatif 

antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi sekolah, guru, orang tua, siswa, 

maupun lingkungan itu sendiri. Secara umum, mutu 

pendidikan agama belum memenuhi harapan masyarakat pada 

umumnya, karena ada beberapa indikasi seperti kemampuan 

membaca kitab yang masih rendah, kemampuan beribadah 

yang masih belum tertib, serta kurangnya rasa hormat 

terhadap orang tua, guru, dan teman sebaya. Belum lagi 

dilihat dari ketercapaian/target kurikulum dengan perolehan 

nilai yang tidak menggembirakan.
13

 Pendidikan Agama Islam 

termasuk aspek yang amat vital sebagai landasan dasar dalam 

pendidikan, yang berguna mengubah dan membentuk pribadi 

individu dengan memberikan pengajaran agama Islam sesuai 

pada ajaran Islam dan teladan para nabi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, upaya yang harus 

dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama 

Islam yaitu guru PAI dituntut untuk  mempunyai kreativitas, 

yakni dengan menciptakan suasana yang baru dan lebih 

menarik pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas. 

Peran kreativitas pada seorang guru adalah salah satu 

faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Kreativitas 

berperan dalam keberhasilan serta hasil belajar di sekolah. 

Sedangkan posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada 

                                                           
13 Nunu Ahmad An-Nahidl, Pendidikan Agama di Indonesia, (Jakarta: 

Puslitbang pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), 15-16. 
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pada garis terdepan dalam menjamin proses pembelajaran 

berkualitas. Keberadaan guru dan kesiapan menjalankan tugas 

sebagai pendidik sangat menentukan terselenggaranya suatu 

proses pendidikan.
14

 Oleh karena itu, kreativitas guru sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran karena akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran pada peserta peserta 

didik. 

Kreativitas guru yang kreatif mengandung pengertian 

ganda, yakni guru yang secara kreatif mampu menggunakan 

berbagai pendekatan dalam proses belajar pembelajaran dan 

juga adalah guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan 

kreatif dalam hidupnya.
15

 Munandar mengemukakan bahwa 

“Kreativitas guru merupakan sifat pribadi seorang individu 

(dan bukan merupakan sifat sosial yang dihayati oleh 

masyarakat) yang tercermin dari kemampuannya untuk 

menciptakan sesuatu yang baru”.
16

 Menurut Chandra 

mengartikan “kreativitas sebagai seorang guru yaitu sebagai 

kemampuan mental yang khas pada manusia yang melahirkan 

pengungkapan yang unik, berbeda, orisinal, baru, indah, 

efisien, tepat sasaran dan tepat guna.”
17

 Dari beberapa 

pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa pengertian 

                                                           
14 Iskandar Agung, Mengembangkan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Bee 

Media Pustaka, 2014), 52. 
15 Ifni Oktiani, Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Peserta Didik, (Jurnal Kependidikan, 2017) Vol. 2, hlm. 5. 
16 Abdullah, R., Pembelajaran dalam perspektif kreativitas guru dalam 

pemanfaatan media pembelajaran, (Lantanida Journal, 2017), Vol. 1, hlm .4. 
17 Oktavia, Y., Usaha Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kreativitas 

Guru dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 

2020), Vol. 1, hlm. 2. 
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kreativitas guru adalah kemampuan seseorang  (guru) untuk 

melahirkan sesuatu yang baru maupun mengembangkan hal-

hal yang sudah ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. 

Kreativitas guru mempengaruhi dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran peserta didik. Adapun Indikator kualitas 

pembelajaran dalam Depdiknas dapat dikaji melalui beberapa 

aspek yaitu: (1) Perilaku pembelajaran pendidik (guru), (2) 

Perilaku/aktivitas siswa, (3) Iklim Pembelajaran, (4) Materi 

pembelajaran, (5) Media pembelajaran, (6) Sistem 

pembelajaran.
18

 Secara teoritik dapat diketahui bahwa 

meningkatnya suatu kualitas pembelajaran dibutuhkan adanya 

kerja sama antara pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

Pembelajaran sebenarnya adalah penciptaan kondisi agar 

siswa belajar dengan aktif dan kreatif. Inilah tugas dari 

seorang guru dan untuk menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif dan menyenangkan. Guru perlu menggunakan 

strategi dan metode khusus yang dapat disesuaikan dengan 

kondisi dan karakteristik siswa.
19

 Kualitas belajar siswa 

diperoleh dari tingkat penguasaan materinya, sikap dan 

keterampilan. Dengan demikian kualitas belajar siswa 

mencangkup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu 

                                                           
18

 Depdiknas, Peningkatan Kualitas Pembelajaran, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004), 7. 
19

 Heru Kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif Berbasis Komunikatif 

dan Apresiatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 1. 
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menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. 

Berikut hasil wawancara singkat pada saat pra penelitian 

dengan guru pendidikan agama Islam di SMP N 3 Tanjung 

Raja. 

“Yang pasti setelah adanya sistem pembelajaran 

daring kemarin, siswa tuh kayak kurang kualitas 

belajarnya. Nggak sebagus waktu tatap muka 

berlangsung. Lebih banyak siswa yang belum ngerti 

dibanding yang ngerti. Tapi karna sekarang sudah mulai 

diberlakukan tatap muka, jadi kami para guru-guru 

berusaha untuk meningkatkan kembali kualitas belajar 

para siswa melalui kreativitas.”
20

 

 

Menurut penulis mengenai kutipan wawancara diatas, 

membutuhkan metode yang tepat bagi guru PAI untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik, 

terlebih dengan kondisi peserta didik yang baru memulai 

pembelajaran tatap muka kembali. Tentu saja dalam proses 

pembelajaran membutuhkan kreativitas dari pendidik supaya 

peserta didik tidak bosan dengan materi yang diberikan oleh 

para guru. Oleh sebab itu, kreativitas pendidik dalam memilih 

metode mengajar yang tepat sangat dibutuhkan supaya dapat 

meningkatkan kembali kualitas pembelajaran peserta didik. 

Dari latar belakang masalah yang ada maka peneliti akan 

mengangkat judul “Kreativitas Guru PAI Dalam 

                                                           
20

 Hasil Wawancara Pra survey, Penulis dengan Erna Endarwati sebagai 

Guru PAI SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara, (Senin, 20 September 2021).. 
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Meningakatkan Kualitas Pembelajaran Pada Peserta Didik di 

SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara” 

 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 

memfokuskan penelitian yang dilakukan hanya pada “Apa 

saja kreativitas guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada peserta didik di SMP Negeri 3 

Tanjung Raja Lampung Utara.” 

2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun Sub fokus dalam penelitian ini yaitu: 

a. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VIII SMP 

Negeri 3 Tanjung Raja  

b. Mata pelajaran PAI yang meliputi aspek Akidah, 

Ibadah dan fiqih 

c. Pelaksanaan Kreativitas Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Apa saja Kreativitas Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran pada Peserta Didik di SMP Negeri 3 Tanjung 

Raja Lampung Utara ?” 

 

E. Tujuan Penelitan 



12 
 

 
 

Berlandaskan dari latar belakang serta rumusan masalah 

tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui 

Kreativitas Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran pada Peserta Didik di SMP Negeri 3 Tanjung 

Raja Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Bagi kepala sekolah diharapkan mampu sebagai acuan 

yang akan diimplementasikan kepada guru-guru lainnya 

dalam pembelajaran. 

2. Bagi peserta didik sekiranya dapat mengembangkan 

kreativitas sesuai kemampuan dalam melakukan segala 

sesuatunya di kemudian hari. 

3. Bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran dan wawasan 

seputar kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebelum penelitian ini dilakukan maka terlebih dahulu 

penulis akan melakukan kajian dari penelitian sebelumnya 

yang sudah ada agar menghindari kesamaan pada sebelumnya, 

maka berikut merupakan penelitian- penelitian terlebih dahulu 

yang berkaitan dengan penelitian pada jurnal ini, yaitu: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zabidi dengan judul 

”Kreativitas Guru dalam Memanfaatkan Teknologi 
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Sebagai Media Pembelajaran PAI di SD Sekecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang.” 

Dari penelitian ini memiliki kesamaan yakni tidak 

berbeda membahas mengenai kreativitas guru PAI. Perihal 

yang membuat berbeda adalah kajian peneliti sebelumnya 

memfokuskan pada kreativitas guru dalam memanfaatkan 

teknologi pembelajaran PAI, sedangkan peneliti sekarang 

fokus pada kreativitas guru PAI dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada peserta didik. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemahaman yang 

dihasilkan dari pembelajaran berbasis multimedia 

dilengkapi dengan alat bantu seperti laptop dan internet 

yaitu bisa dilihat dengan adanya beberapa metode 

pembelajaran hasil kreativitas guru dan instrumen 

penilaian yang lebih simpel.
21

 Kreativitas guru yang 

dilakukan di fokuskan pada pemanfaatan teknologi sebagai 

media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

PAI.  

 

2. Jurnal yang ditulis oleh Farida Iriani dengan judul 

“Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Kemampuan Siswa 

dalam Memahami Materi PAI di Sekolah Dasar.” 

Dari penelitian ini memiliki kesamaan yakni 

membahas tentang kreativitas guru PAI. Perihal yang 

                                                           
21

 Ahmad Zabidi, Kreativitas Guru PAI dalam Memanfaatkan Teknologi 

Sebagai Media Pembelajaran PAI di SD Sekecamatan Bawen Kabupaten Semaran. 

Jurnal Inspirasi, Vol.3, No.2 (2019). 
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membuat berbeda adalah kajian peneliti sebelumnya 

memfokuskan pada kreativitas guru dalam pemanfaatan 

media pembelajaran disekolah dasar, sedangkan peneliti 

sekarang fokus pada kreativitas guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada peserta didik di 

sekolah menengah pertama. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah dalam 

penerapannya, guru maupun pendidik masih harus banyak 

berlatih demi kelancaran dalam penggunaan 

teknlogi/perangkat media pembelajaran untuk proses 

pembelajaran.
22

 Adapun pemanfaatan multimedia seperti 

membantu pencapaian proses pembelajaran, memerlukan 

tahap perencanaan dan pelaksanaan mendalam. 

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Ifni Oktiani dengan judul 

“Kreativitas Guru Dalam Memotivasi Belajar Peserta 

Didik.” 

Dari penelitian ini memiliki persamaan dalam hal 

kreativitas guru PAI. Perihal yang membuat berbeda kajian 

penelitian sebelumnya fokus pada keativitas guru PAI 

dalam memotivasi belajar peserta didik, sedangkan peneliti 

sekarang fokus pada kreativitas guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas belajar. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah kreativitas guru 

dalam pembelajaran juga akan dapat meningkatkan 

                                                           
22

 Farida Iriani, Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Kemampuan Siswa dalam Memahami Materi 

PAI di Sekolah Dasar. Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 2 (2019). 
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motivasi belajar siswa.
23

 Siswa akan lebih bersemangat 

dalam belajar dan menghindari kebosanan. Siswa 

termotivasi dan merasa senang dengan guru yang penuh 

kreativitas. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih hidup 

dan dinamis, tidak monoton dan membosankan.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Hekmi Aziz dengan judul 

“Persepsi Guru PAI Tentang Pelaksanaan Supervisi Oleh 

Kepala Sekolah dengan Kreativitas Guru dalam mengajar.” 

Dari penelitian ini memiliki kesamaan perihal 

kreativitas guru PAI dalam pembelajaran. Perihal yang 

membuat berbeda kajian penelitian sebelumnya fokus 

dengan pelaksanaan supervisi melalui kreativitas, 

sedangkan peneliti fokus dalam meningkatkan kualitas 

belajar peserta didik melalui kreativitas. 

Kesimpulan dari penelitian diperoleh bahwa agar 

kreativitas guru meningkat dalam pembelajaran, 

hendaknya kompetensi kepala sekolah sebagai supervisor 

perlu dioptimalakn agar mampu menjalankan fungsi-

fungsi kepemimpinan sesuai dengan bidang garapnya.
24

 

Selain itu, pelaksanaan supervisi administrasi dan kegiatan 

pembelajaran perlu dilaksanakan secara formal ataupun 

insidental, agar persepsi guru PAI tentang pelaksanaan 

supervisi oleh kepala sekolah bersikap positif sehingga 

kreativitas guru dalam mengajar meningkat. 

                                                           
23 Ifni Oktiani, Kreativitas Guru Dalam Memotivasi Belajar Peserta Didik. 

Jurnal Kependidikan, Vol. 5, No. 2, (2017). 
24 Helmi Aziz, Persepsi Guru PAI Tentang Pelaksanaan Supervisi Oleh 

Kepala Sekolah dengan Kreativitas Guru dalam Mengajar. Jurnal Studi 

Kependidikan dan Keislaman, Vol. 5, No. 2 (2019). 
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5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasan Firdaus, 

Hidayah Baisa dengan judul “Peranan Kreativitas Guru 

PAI Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas VIII 

Di SMP Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor.” 

Dari penelitian ini memiliki persamaan dalam hal 

kreativitas guru PAI. Perihal yang membuat berbeda kajian 

penelitian sebelumnya fokus pada kreativitas guru PAI 

dalam meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan 

peneliti sekarang fokus pada kreativitas guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. 

Kesimpulan dari penelitian ini, kreativitas guru PAI 

dalam kompetensi pengetahuan cukup baik, namun dalam 

menerapkan metode pembelajaran masih lebih dominan 

menggunakan ceramah saja.
25

 Sehingga masih relatif 

kurang kreatif dalam pemanfaatan metode dan media 

pembelajaran dikelas 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini 

ialah kualitatif (Qualitative Research), dengan berusaha 

mengkaji aktivitas sosial dengan mendeskripsikan dunia 

sosial melalui perspektif maupun penjelasan seseorang 

(narasumber) dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan 

                                                           
25

 Muhammad Hasan Firdaus, Hidayah Baisa. Peranan Kreativitas Guru 

PAI Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Caringin 

Kabupaten Bogor. Jurnal Mitra Pendidikan, Vol. 3, No. 4 (2019). 
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kata lain penelitian kualitatif berusaha menafsirkan 

dengan cara apa suatu individu memandang, 

menyimpulkan ataupun mendeskripsikan lingkungan 

sosialnya, penafsiran tersebut adalah perolehan hubungan 

sosialnya.
26

 Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh fakta-

fakta atau kejadian yang terjadi khususnya pada 

Kreativitas guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada peserta didik di SMP Negeri 3 

Tanjung Raja Lampung Utara. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah sesuatu 

penelitian dengan menceritakan pemecahan persoalan 

yang terjadi menurut fakta-fakta yang juga menampilkan 

fakta, mengkaji dan mentafsirkan.
27

 Teknik ini juga dapat 

digunakan dalam meneliti suatu kelompok manusia, 

sesuatu objek, sesuatu keadaan kondisi, sesuatu sistem 

pemikiran maupun suatu peristiwa yang sedang 

berlangsung. 

 

2. Sumber Penelitian 

Teknik menentukan objek penelitian ini melalui 

teknik purposive sampling, teknik purposive sampling 

merupakan proses pengambilan sampel sumber data 

                                                           
26 Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 

91. 
27 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Bumi Aksara, 2016), 44. 
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berdasarkan pertimbangan tertentu.
28

 Sehingga informan 

yang dipilih merupakan individu yang menurut peneliti 

mempunyai pandangan dan persepsi sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun sumber 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Guru Pendidikan Agama Islam sebagai sumber 

primer, pemberi data terkait kreativitas yang 

dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

pada peserta didik di SMP Negeri 3 Tanjung Raja 

Lampung Utara. 

b. Peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 Tanjung Raja 

sebagai sumber sekunder, merupakan narasumber 

yang menjadi sasaran Kreativitas Guru PAI dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologis. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

partisipan dan observasi non-partisipan.
29

 

 Observasi partisipan, yaitu suatu proses 

pengamatan dimana peneliti terlibat langsung dengan 

                                                           
28 Moelong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 224. 
29 Ibid., 145-146. 



19 
 

 
 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Adapun observasi Non Partisipan, peneliti tidak 

terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen.
30

 

 Dalam hal ini Penulis menggunakan observasi 

non partisipan atau hanya sebagai pengamat 

independen saja. Peneliti akan mengamati guru mata 

pelajaran PAI yakni ibu Erna Endarwati, S.Ag dan 

bapak Andriyansah, S.Pd dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada peserta didik melalui metode 

pembelajaran yang dilakukan. 

 Metode ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 

di lapangan, dengan harapan mendapatkan informasi 

yang valid berdasarkan data dan fakta di lapangan. 

Data yang didapatkan melalui observasi yaitu data 

mengenai kreativitas guru PAI dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada peserta didik. 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Interview/wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.
31

 Jadi, wawancara digunakan untuk saling 

                                                           
30 Ibid., 145-146. 
31

 Ibid., 231. 
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bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara 

peneliti dan narasumber. 

Dalam penelitian kualitatif, sering 

menggabungkan teknik observasi partisipan dengan 

wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, 

peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang 

yang ada didalamnya. Esterbeg mengemukakan 

beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semi-struktur dan tidak terstruktur. Penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam 

interview yang selanjutnya akan dipilih sebagai teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Adapun wawancara semi 

terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengambilan datanya.
32

 

Wawancara/interview yang dilakukan oleh 

peneliti adalah wawancara yang tidak berstruktur. 

Artinya pertanyaan yang memberikan kebebasan 

                                                           
32

 Ibid., 233. 
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kepada responden dalam menjawab pertanyaan. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini yakni: 

1) Guru PAI SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung 

Utara, untuk memperoleh data terkait kreativitas 

yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara. 

2) Perwakilan kelas VIII di SMP Negeri 3 Tanjung 

Raja Lampung Utara, guna mengkonfirmasi data 

nan sudah diperoleh lewat observasi dan 

wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang mengacu 

kepada foto, video, film, memo, rekaman khusus 

klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai 

informasi sebagai bagian dari kajian yang sumber data 

utamanya adalah observasi partisipan atau 

wawancara.
33

 

Adapun pengumpulan informasi yang dipakai 

dengan peneliti yang diperoleh melalui dokumentasi 

yang didapat dari Tata Usaha di SMP Negeri 3 

Tanjung Raja Lampung utara, berikut dokumentasi 

yang didapat: 

1) Profil Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Raja 

Lampung Utara 

                                                           
33

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 274. 
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2) Data Pendidik dan tenaga pengajar di SMP 

Negeri 03 Tanjung Raja Lampung Utara 

3) Data siswa 

 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur 

secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. 

Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, 

menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat 

dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang 

bermakna, dan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara 

sistematis.
34

 

 Peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai 

metode untuk mengolah data yang ada di lapangan menjadi 

informasi yang akurat dan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. 

 Miles & Hubberman mengemukakan tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data 

yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan 

                                                           
34 Tanzeh,  Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 168. 
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data.
35

 Pada tahap ini peneliti merangkum, memilih 

dan mencatat data yang penting yang diperoleh dari 

lapangan. Data yang diperoleh berasal dari hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada para 

informan. 

b. Pemaparan/Penyajian Data 

 Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian 

data.
36

 Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang 

berasal dari hasil  wawancara yang sudah direduksi 

dalam bentuk teks naratif. Data disajikan pada 

deskripsi data dan temuan hasil penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

                                                           
35  Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 211. 
36

 Ibid., 212. 
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maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
37

  

 Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

data yang sudah direduksi dan yang sudah disajikan 

dalam deskripsi data dan hasil penelitian. 

 

5. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal 

yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian, teknik 

yang Penulis gunakan dalam pengecekan dan keabsahan 

data yaitu Triangulasi. “Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat Triangulasi sumber, teknik dan 

waktu.”
38

 Dalam penelitian ini Penulis menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik.  

a. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber adalah cara yang digunakan 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber yang diperoleh dari informan dengan cara 

menanyakan kebenaran data atau informasi kepada 

informan satu dengan informan yang lainnya.
39

 

Misalnya, dokumen tertulis, arsip, gambar/foto, 

dokumen sejarah, tinjauan individu maupun tinjauan 

resmi.  

                                                           
37  Ibid., 252. 
38 Sugiyono, Op. Cit., 273. 
39 Ibid.,  274. 
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 Peneliti menggunakan beberapa orang informan 

tambahan selain informan utama untuk mengecek 

kebenaran dari informan utama. Dalam penelitian ini 

informan utama adalah guru PAI sebanyak dua orang, 

dan informan tambahan adalah peserta didik sebanyak 

empat orang. 

Tabel. 1.1 

Triangulasi Sumber 

Subyek 

Penelitian 
Informan  Pola  

Guru PAI 

 

Erna Endarwati, S. Ag 

 Kreativitas guru dalam 

menggunakan metode 

pembelajaran. 

 Kreativitas guru dalam 

menggunakan media 

pembelajaran. 

 Kreativitas guru dalam 

menggunakan sumber 

pembelajaran. 

Andriyansah, S. Pd 

Peserta 

Didik 

Humairoh 

 Kreativitas guru PAI 

dalam pembelajaran 

Gana Putra 

Irma Ayuningtyas 

Fajar Irawan 

 

b. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi ini dilakukan untuk membandingkan 

ataupun mengecek semua data keterangan yang berasal 
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dari asal yang sama dengan model yang berbeda.
40

 

Peneliti dapat menggunakan wawancara, observasi 

ataupun pengamatan untuk mengeceknya, peneliti pun 

dapat menggunakan narasumber lain guna mengecek 

keabsahan data yang telah didapat. Dalam penelitian 

ini menggunakan semua teknik pengumpulan data 

untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh. 

Tabel 1.2 

Triangulasi Teknik 

Pertanyaan Penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Wawancara Observasi Dokumentasi  

Bagaimana Kreativitas 

Bapak/Ibu sebagai Guru PAI 

dalam Menggunakan Metode 

Pembelajaran di sekolah? 

Pada saat 

pembelajaran 

dikelas guru 

menggunakan 

metode yang 

bervariasi, 

menggabungkan 

anatara metode 

ceramah, 

demonstrasi dan 

penugasan. 

Dari pengamatan 

peneliti yang 

menjadikan guru 

kreatif dalam 

penggunaan 

metode adalah 

didukung dengan 

banyak strategi. 

Pengambilan 

gambar disaat 

guru 

menjelaskan 

materi dikelas 

Bagaimana Kreativitas 

Bapak/Ibu sebagai Guru PAI 

dalam Menggunakan Media 

Pembelajaran di sekolah? 

Untuk media yang 

kami gunakan 

saat ini ada 

proyektor, alat 

peraga dan 

sebagainya. 

Sebelumnya 

disekolah kami 

belum ada, namun 

saat ini fasilitas 

Hasil observasi 

peneliti 

menunjukkan 

bahwa guru 

kreatif dengan 

menggunakan 

produk yang ada. 

Dari sebelumnya 

tidak ada menjadi 

ada. 

Guru 

menggunakan 

media berupa 

alat peraga 

pada saat 

materi tentang 

jenazah 

                                                           
40 Ibid., 
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sudah memadai. 

 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Wawancara Observasi Dokumentasi  

Bagaimana Kreativitas 

Bapak/Ibu sebagai Guru PAI 

dalam Menggunakan Sumber 

Pembelajaran di sekolah? 

Dalam 

penggunaan 

sumber 

pembelajaran, 

kami 

memanfaatkan 

apa yang sudah di 

sediakan di 

sekolah, seperti 

buku-buku di 

perpustakaan dan 

internet. Karena 

akses wifi sudah 

ada jadi lebih 

mudah untuk 

mencari seperti e-

book dan lainnya. 

Dalam hal ini 

guru kreatif 

menggunakan 

sumber 

pembelajaran 

yang ada seperti 

bentuk fisik buku 

diperpustakaan 

dan mencari 

sumber referensi 

dengan internet.  

LAB komputer 

lengkap 

dengan 

fasilitas 

koneksi wifi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Agar memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi, 

oleh sebab itu penulis merumuskan kedalam lima bab, dengan 

rimcian penjelasannya adalah yaitu: 

 BAB I Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk 

memaparkan penegasan judul, alasan memilih judul, latar 

belakang masalah dengan melatari dari dilaksanakannya 
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penelitian ini, rumusan penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan 

tentang Kreativitas, Guru Pendidikan Agama Islam, Kualitas 

Pembelajaran. 

 BAB III Deskripsi Umum Objek Penelitian, bab ini 

berfungsi untuk menjelaskan terkait gambaran umum objek 

penelitian serta berisi profil sekolah, data sekolah, visi misi 

dan tujuan sekolah, strateggi, data siswa, data kepegawaian, 

sarana sekolah. 

 BAB IV Analisis Penelitian, dalam bab ini berisi hasil 

penelitian serta pembahasan. 

 BAB V Penutup, pada bab ini difungsikan agar 

memudahkan para pembaca saat menarik point-point inti 

skripsi ini yaitu berisikan tentahg simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kreativitas  

1. Pengertian Kreativitas 

 Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal 

baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara 

menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan 

menjadikan suatu hal yang baru. Selain itu, kreativitas 

adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal 

baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide 

cemerlang
1
. Kreativitas disini dimaksudkan untuk 

menemukan dan menciptakan sesuatu hal baru, cara-cara 

baru, berupa ide atau pikiran baru yang berguna bagi 

dirinya dan bagi orang lain. Hal baru itu tidak perlu selalu 

sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya, 

unsur-unsurnya sudah sebelumnya, tetapi individu 

menemukan kombinasi baru. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

bahwa: kreativitas adalah kemampuan untuk 

mencipta/daya cipta
2
. Kreativitas yang dimaksud adalah 

kemampuan untuk menemukan cara-cara baru bagi 

pemecahan problem-problem yang berkaitan dengan ilmu 

                                                           
1 https://www.studilmu.com/blogs/details/pengertian-kreativitas-dan-

contoh-kreativitas//diakses14/04/2022.02:28   
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneia, ed. 3, 

(Jakarta: Balai Putaka, 2017), 599. 

https://www.studilmu.com/blogs/details/pengertian-kreativitas-dan-contoh-kreativitas/diakses14
https://www.studilmu.com/blogs/details/pengertian-kreativitas-dan-contoh-kreativitas/diakses14
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pengetahuan, seni sastra, atau seni lainnya yang 

mengandung suatu hasil pendekatan yang sama sekali 

baru bagi yang berkesempatan, meskipun untuk orang lain 

merupakan hal yang tidak begitu asing lagi Dari makna 

tersebut dapat diketahui bahwa kreativitas mencakup 

pengertian yang luas dan komplek, mulai dari peringkat 

proses pemecahan masalah sampai ke aktualisasi diri 

manusia itu sendiri, mulai dari potensi sampai dengan 

produk.  

Menurut Clark Moustakis yang dikutip oleh Utami 

Munandar, menjelaskan bahwa kreativitas adalah 

pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan 

identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam dan dengan orang lain.
3
 

Jadi, kreativitas bukan hanya binaan teoritis tapi terkait 

juga dengan masalah pengalaman baru dari individu 

terhadap orang lain. 

Dari makna diatas dapat diketahui bahwa kreativitas 

mencakup pengertian yang luas dan komplek, mulai dari 

peringkat proses pemecahan masalah sampai ke 

aktualisasi diri manusia itu sendiri, mulai dari potensi 

sampai dengan produk. Kreativitas bukan hanya binaan 

teoritis tapi terkait juga dengan masalah penilaian. 

Menurut psikologi kreativitas adalah kemampuan 

untuk menemukan cara-cara baru bagi pemecahan 

                                                           
3 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas dan Rineka Cipta, 2004), 18. 
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problem-problem yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan, seni sastra, atau seni lainnya yang 

mengandung suatu hasil pendekatan yang sama sekali 

bersangkutan, meskipun untuk orang lain merupakan hal 

yang tidak baru lagi. Dengan melihat batasan-batasan 

diatas, mengandung inti yang sama, walaupun berlainan 

dengan perumusannya tiga unsur yang paling penting 

yaitu: pertama, kreativitas merupakan suatu proses dari 

pada perubahan. Kedua, perubahan lebih menyangkut 

perorangan daripada kelompok dan ketiga, perubahan itu 

sama sekali baru bagi yang bersangkutan.  

Kreativitas bukanlah merupakan sifat dan prilaku 

yang bersifat bawaan atau bakat lahiriah seseorang, 

melainkan dapat dipelajari. Oleh karenanya sikap 

pesimistis dalam upaya meningkatkan kreativitas 

pembelajaran guru bukan merupakan hal yang mustahil, 

sebaliknya optimistis bahwa sikap dan prilaku sedemikian 

rupa dapat dibina dan dikembangkan. Dalam 

mengembangkan kreativitas perlu diperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut, yaitu :  

a. Kreativitas bukan merupakan sifat atau bakat bawaan 

melainkan dapat dipelajari dan diolah oleh setiap 

orang; 

b. Kreativitas merupakan hasil kemampuan nalar yang 

mendorong seseorang untuk berupaya dan mencari 

sesuatu yang baru; 

c. Kegagalan merupakan jalan keberhasilan; 
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d. Kehidupan menyimpan berbagai misteri yang pelik 

dan tersembunyi; 

e. Karya yang kreatif menuntut sikap penerimaan 

terhadap subjektivitas, toleransi terhadap perbedaan, 

pemanfaatan pendapat orang lain dan penghormatan 

terhadap pengalaman serta pendapat orang lain; 

f. Pemikiran kreatif merupakan pemecahan harapan 

untuk meraih hasil dan tujuan yang lebih baik; dan 

g. Dalam diri setiap orang telah tercipta kekuatan yang akan 

mendorong pengembangan kreativitasnya.
4
 

 

2. Indikator Kreativitas  

Indikator yang dikemukakan oleh Munandar 

diantaranya adalah: memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, 

memberikan banyak gagasan dan usul, mampu 

menyatakan pendapat, spontan dan tidak malu-malu, 

memiliki rasa keindahan, mempunyai pendapat sendiri 

dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, memiliki 

rasa humor yang tinggi, mempunyai daya imajinasi kuat, 

mampu mengajukan pemikiran dan gagasan yang berbeda 

dari orang lain (orisinal), dapat bekerja sendiri, senang 

mencoba hal-hal baru dan dapat mengembangkan suatu 

gagasan.
5
 

                                                           
4 Iskandar Agung, Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru, (Jakarta: 

Bestari Buana Murni, 2010), 3. 
5 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan 

PAILKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 252. 
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Dapat dipahami bahwa pemikiran indikator 

kreativitas didasari oleh permasalahan yang terjadi di 

sekolah. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya rasa 

ingin tahu siswa, kurangnya inisiatif dari siswa untuk 

mengemukakan pendapat, masih rendahnya kemampuan 

siswa untuk mengembangkan suatu gagasan sehingga dia 

tidak bisa menghasilkan suatu produk yang kreatif. 

Permasalahan yang terjadi pada siswa di atas harus 

mendapatkan jalan keluar untuk diselesaikan. Oleh karena 

itu, peneliti memilih indikator yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut. 

 

3. Ciri-ciri Kreativitas 

 Berkaitan dengan pengertian kreativitas yang telah 

disebutkan di atas, ciri-ciri utama kreativitas dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Ciri bakat (Aptitude trait) 

 Ciri bakat (aptitude trait) atau berfikir kreatif yakni:  

1) Kelancaran 

2) Kelenturan 

3) Orisinal dalam berfikir 

b. Ciri-ciri non aptitude trait 

Ciri ini dioperasionalkan dalam tes berfikir divergen 

yakni: 

1) Kepercayaan diri 

2) Keuletan dan apresiasi estetik 

3) Rasa ingin tahu 
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4) Tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang 

dirasakan sebagai tantangan 

5) Berani mengambil resiko untuk membuat 

kesalahan atau untuk dikritik orang lain 

6) Tidak mudah putus asa 

7) Menghargai keindahan 

8) Mempunyai rasa humor 

9) Ingin mencari pengalaman-pengalaman baru 

10) Dapat menghargai diri sendiri maupun orang 

lain.
6
 

 

4. Guru Kreatif 

 Kreativitas guru merupakan hal penting dalam 

pembelajaran dan bahkan dapat menjadi pintu masuk 

dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar 

siswa. perilaku pembelajaran yang di cerminkan oleh guru 

cenderung kurang bermakna apabila tidak diimbangi 

degan gagasan/ide dan perilaku pembelajaran yang 

kreatif. Kreativitas baru akan muncul apabila dalam 

pembelajaran oleh guru didukung dengan pemahaman 

tentang makna mengajar dan belajar.  

 Mengajar bukan hanya sekedar memberikan materi 

atau pun melaksanakan hal-hal tertentu, apalagi jika 

dikaitkan dengan pencapaian target program pengajaran. 

Belajar juga tidak melulu hanya mengingat apa yang di 

jejalkan guru/buku pelajaran kepada siswa selama 

                                                           
6 Seto Mulyadi, Psikologi Pendidikan, (Depok: Rajagrafindo, 2016), 276. 
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kegiatan belajar mengajar. Guru bukan sekedar 

menitikberatkan sebagai penyampai pengetahuan dan 

pengalih keterampilan serta merupakan satu-satunya 

sumber belajar, 

Tetapi perlu dirubah menjadi pembimbing, Pembina, 

pengajar dan pelatih yang berarti membelajarkan anak 

didik. 

 Seorang guru haruslah meninggalkan rutinitas dalam 

proses pembelajaran, sebaliknya lebih mengarah kepada 

prilaku professional yang kreatif. Skinner menitik 

beratkan perlunya pengembangan krativitas guru dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya melalui pemilihan 

stimulus yang diskriminatif dan penggunaan penguatan. 

 Guru kreatif adalah guru yang mempunyai 

kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

cara-cara baru dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik.
7
  

 Seorang guru disebut kreatif apabila ia mampu 

menciptakan hal baru atau suasana dalam mengajar yang 

dapat mendorong peserta didik mencapai hasil belajar 

yang maksimal dengan pola ajar yang baik tentunya 

dengan dorongan dan bentuk dari guru itu sendiri. 

Seorang guru yang kreatif pasti mampu menyadari betapa 

pentingnya kreativitas dalam pendidikan serta pola ajar 

yang relevan yang bertujuan agar guru dan peserta didik 

                                                           
7 Ibid.,  
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mampu mencapai hasil yang baik dan mengalami 

peningkatan dalam kualitas pembelajaran di setiap 

harinya. 

 Dalam pembelajaran, tugas guru bukan hanya 

mengajar materi atau teori yang monoton saja, namun 

guru juga bertugas membangun kualitas pembelajaran 

peserta didik agar lebih baik melalui kreativitas yang 

dihasilkan oleh guru tersebut dengan tujuan peserta didik 

mampu menangkap dan mengolah apa yang diberikan 

oleh guru untuk mencapai kualitas belajar yang maksimal. 

Adapun ciri-ciri guru kreatif, yaitu: 

a. Memiliki cara-cara baru yang bersifat inovasi dalam 

mengembangkan model pembelajaran 

b. Memiliki kemampuan merancang dan mendesain 

perangkat pembelajaran secara mandiri 

c. Memiliki kemampuan variatif dalam menyajikan 

materi pembelajaran 

d. Memiliki kemampuan menyajikan pembelajaran yang 

menyenangkan 

e. Memiliki jiwa optimis dalam melaksanakan tugas 

f. Memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

hubungan komunikasi sosial 

g. Memiliki kemampuan melakukan eksperimen-

eksperimen dalam menjalakan tugasnya 

h. Memiliki mindset baik dan selalu berfikir positif 

i. Memiliki karakter taat beribadah 
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j. Memiki pribadi yang bisa dijadikan panutan bagi 

siswa dan rekan sesama guru.
8
 

  Dalam ciri-ciri diatas dapat disimpulkan guru kreatif 

adalah guru yang mempunyai karakter optimis dalam 

menjalankan tugas, selalu taat dalam beribadah dan 

mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang berbeda 

dalam pengajarannya. Selain itu yang disebut dari guru 

kreatif adalah guru yang selalu memberikan peserta didik 

media-media pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas 

 Kreativitas juga memiliki beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kreativitas, Clark 

mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas kedalam dua kelompok, yakni: 

a. Faktor-faktor yang mendukung: 

1) Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan 

serta keterbukaan 

2) Situasi yang memungkinkan dan mendorong 

timbulnya banyak pertanyaan  

3) Situasi yang dapat mendorong dalam rangka 

menghasilkan sesuatu 

4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan 

kemandirian 

                                                           
8 Ifni Octiani, Kreativitas Guru dalam Memotivasi Belajar Peserta Didik, 

(Jurnal Kependidikan, November 2017), Vol. 5, no. 2. 
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b. Faktor-faktor yang menghambat: 

1) Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan 

2) Otoritarinisme 

3) Diferensiasi antara bekerja dan bermain 

4) Stereotif peran seks/jenis kelamin 

5) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, 

menggunakan imajinasi dan penyelidikan.
9
 

   Pada faktor-faktor yang telah disebutkan 

diatas bahwa sebuah perkembangan kreativitas tidak 

dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dari objek 

yang kurang berpartisipasi ataupun dorongan dari 

dalam diri sendiri yang tidak percaya akan potensi 

diri sendiri. Oleh karena itu kreativitas dapat 

berkembang apabila anata dua faktor tersebut dapat 

berjalan selaras. 

   Disamping dua faktor diatas, pribadi yang 

kreatif memiliki beberapa ciri-ciri, menurut 

Csikzentmihalyi: 

a. Pribadi kreatif mempunyai kekuatan energi 

fisik yang memungkkinkan mereka kerja 

berjam-jam dengan konsentrasi penuh, tetapi 

mereka juga bisa tenang dan rileks 

bergantung pada situasinya. 

                                                           
9 Reza Fathurahman Shihab, Kreativitas dalam Psikologi Pendidikan, 

(Online), tersedia di 

https://sites.google.com/a/mhs.uinjkt.ac.id/rezafathurahman/kreativitas (diakses pada 

tanggal 28 September 2020) 

https://sites.google.com/a/mhs.uinjkt.ac.id/rezafathurahman/kreativitas
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b. Pribadi kreatif cerdas dan cerdik, tetapi pada 

saat yang bersamaan mereka juga naif. 

Mereka mampu berfikir konvergen (mengacu 

pada batas tertentu dalam suatu deretan atau 

seri) dan divergen (proses berfikir yang 

mengeksplorasi berbagai solusi yang 

mungkin untuk menghasilkan ide-ide kreatif). 

c. Ciri paradoksal (kebenaran) berkaitan dengan 

kombinasi antara sikap bermain dan disiplin. 

d. Pribadi kreatif dapat berseling-seling antara 

imajinasi dan fantasi, namun tetap bertumpu 

pada realitas. 

e. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan 

baik interoversi maupun ekstroversi. 

f. Orang kreatif dapat bersikap rendah diri dan 

bangga akan karyanya pada saat yang sama. 

g. Pribadi kreatif menunjukkan androgini 

psikologis, yaitu mereka dapat melepaskan 

diri dari stereotip gender (maskulin-feminim). 

h. Orang kreatif cenderung mandiri bahkan suka 

menentang tetapi di lain pihak mereka bisa 

tetap tradisional dan konservatif. 

i. Kebanyakan orang kreatif sangat bersemangat 

(passionate) bila menyangkut karya mereka, 

tetapi juga objektif dalam penilaian karyanya. 
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j. Keunggulan sering megundang tantangan dari 

lingkungan dan pribadi kreatif bisa merasa 

terisolir dan seperti tidak dipahami.
10

 

 Orang yang memiliki pribadi kreatif akan 

lebih mudah terarah dan terarur di setiap 

segala urusan dan paham dengan apa yang 

harus dijalankan pada saat berhadapan dengan 

suatu masalah serta mampu memecahkan 

sekaligus memberi solusi untuk masalah itu 

sendiri. Pada hal inilah guru dituntut untuk 

berfikir kreatif serta mengambil langkah 

kreatif dan berinisiatif menciptakan hal-hal 

baru terlebih pada proses belajar dan 

mengajar yang diberikan kepada peserta didik 

dengan tujuan  mereka mudah memahami 

materi dan meyirati pelajaran yang diberikan 

oleh guru tersebut sehingga meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada peserta didik. 

 Pola pikir kreatif juga perlu ditanamkan 

pada masing-masing peserta didik agar 

terbentuk pribadi yang kreatif inovatif dan 

inspiratif sehingga komunikasi antar guru dan 

peserta didik dapat berjalan dengan baik dan 

terarah melalui kreativitas yang saling 

                                                           
10 Seto Mulyadi, A.M. Heru Basuki dan Wahyu Rahardjo, Psikologi 

Pendidikan, (Depok: RajaGrafindo, 2019), 277. 
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dibentuk secara bersama-sama. Hal ini sesuai 

dengan ayat Al-Quran, yakni: 

                

                   

        )١٣ سورة الّرعد  

:١١( 
Artinya: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah 

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak 

ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
11

 

(Q.S. Ar-Rad 13 : 11). 

 Ayat tersebut mendorong sekaligus 

memberikan inspirasi untuk menciptakan 

kreativitas bahwa suatu keadaan tidak tidak 

dapat dirubah kecuali suatu kaum itu sendiri 

yang merubahnya agar suatu keadaan tersebut 

dapat berubah.  Makna kreativitas yang 

tersirat upaya untuk kita merubah suatu 

keadaan dengan menciptakan hal-hal baru 

                                                           
11 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surakarta: Al-

Hanan, 2009), 250. 
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yang bernilai positif dan mengarah kepada 

kebermanfaatan. 

 

B. Guru PAI 

1. Pengertian Guru PAI 

Sebelum kita mengetahui definisi guru PAI terlebih 

dahulu kita bahas pengertian guru. Guru berasal dari 

bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar.
12

 

Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata teacher yang berarti 

pengajar. Selain itu terdapat kata tutor yang berarti guru 

pribadi yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, 

memberi les tambahan pelajaran, educator, pendidik, ahli 

didik, lecture, pemberi kuliah, penceramah.
13

 

Jadi, yang dimaksud dengan guru adalah orang yang 

mempunyai tugas untuk memberi pengajaran, pendidikan 

dan pengarahan kepada orang yang ingin menerima 

pembelajaran. 

Guru memiliki nama dalam pendidikan Islam 

disebut dengan murabbi, mu’alim, muadib yang ketiganya 

tersebut mempunyai penggunaan tersendiri menurut 

peristilahan yang dipakai dalam “pendidikan dalam 

konteks Islam”.  

Selain itu terdapat pula istilah ustadz untuk 

menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang 

                                                           
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneia, ed. 3, 

(Jakarta: Balai Putaka, 2007), 377. 
13 Abudin Nata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016), 41. 
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pengetahuan agama Islam. Istilah ini banyak digunakan 

oleh masyarakat Islam Indonesia dan di Malaysia. 

Sedangkan kata-kata ustadz dalam buku-buku pendidikan 

Islam yang di tulis para ahli pendidikan jarang digunakan. 

Ada pula istilah syaikh yang digunakan untuk merujuk 

kepada guru dalam bidang tasawuf. Dan ada pulasebutan 

Kyai, Ajengan dan Buya. Dan ada pula istilah tuanku 

yang menunjukkan kepada guru atau ahli agama untuk 

masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, seperti Tuanku 

Imam Bonjol, Tuanku Cikditiro dan sebagainya.
14

 Dari 

definisi tersebut guru adalah orang yang memiliki peranan 

penting dalam proses pembelajaran untuk mendidik 

muridnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

Menurut Pendapat Syarifuddin Nurdin dan Usman, 

sebagaimana yang dikutip oleh Akmal Hawi, Guru 

adalah: “Seseorang yang bukan hanya sekedar memberi 

ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, akan tetapi ia 

seorang tenaga professional yang dapat menjadikan 

murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisa, dan 

menyimpulkan masalah yang dihadapi”.
15

 

Dari pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan Guru Agama adalah orang 

dewasa yang mengajar dan mendidik ilmu agama kepada 

                                                           
14

 Abudin Nata, Op. Cit, 41. 
15 Sarmadhan Lubis, Jurnal Al-Thariqah, Peningkatan Profesionalisme 

Guru PAI Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), (STAI Tuanku Tambusai: PAI, 

2017), 195. 
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peserta didiknya dengan memenuhi syaratsyarat tertentu 

yang telah ditentukan oleh pemerintah 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertakwa, dan berakhlakul mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-

Qur’an dan Hadist melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.
16

 Dapat 

dipahami bahwa guru PAI disini sebagai pengajar yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam kepada peserta didiknya. 

Sedangkan guru PAI SMP adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah.
17

 

Tenaga profesional pada jenjang pendidikan menengah, 

guru juga seseorang yang mempunyai kualifikasi 

akademik, kompetensi dan sertifikat pendidikan sesuai 

dengan jenis dan jenjang pendidikan. 

 

2. Syarat-syarat Guru PAI 

                                                           
16 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 11. 
17 Undang-Undang RI no 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen 

dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian UU Sistem Pendidikan 

Nasional, UN Tahun Pelajaran 2005/2006, (Jakarta: Bip Cipta, 2006), 2-3. 
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Adapun upaya tercapai pendidikan maka seorang 

guru harus memiliki syarat-syarat pokok yakni:
 18

  

a. Syarat syaksiyah yakni seorang guru pendidikan 

agama Islam harus memiliki kepribadian yang dapat 

diandalkan, bertaqwa, bersikap penyantun dan 

penyayang  

                

              

              

            )آل سورة 

 )١١  :٣ عمران
Artinya: 

 Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan 

kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian 

itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada 

Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang 

mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal 

didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri 

yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah 

Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.
19

 (Q.S. Ali-

Imran 3 : 15). 

                                                           
18 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Professional, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2008), 129. 
19 Departemen Agama RI, Op. Cit., 51. 
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 Allah mengetahui hal ihwal manusia, isi hati 

dan segala rahasia mereka. Tidak ada sesuatu yang 

tersembunyi bagi Allah. Oleh karena itu Dia akan 

memberikan ganjaran atas segala perbuatan manusia 

menurut derajat taqwanya masing-masing. 

b. Syarat ilmiah yakni seorang guru pendidikan agama 

Islam harus memiliki pengetahuan yang luas. (An-

Nahl 16 : 43-44)  

    

                   

          

                   

             

 (٩٩ -٩٣: ١٦ النحل سورة)

Artinya: 

 “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau 

(Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami 

beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui, (mereka Kami utus) dengan membawa 

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

Dan Kami turunkan Ad-Zikr (Al-Quran) kepadamu, 

agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang 
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telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka 

memikirkan.”
20

 (Q.S. An-Nahl 16 : 43-44). 

c. Syarat idhofiyah yakni seorang guru pendidikan 

agama Islam harus mengetahui, menghayati, dan 

menyelami manusia yang dihadapinya, sehingga 

dapat menyatukan dirinya untuk membawa peserta 

didik menuju tujuan yang ditetapkan yang akhirnya 

mencapai tingkat taqarrub (kedekatan) dengan Allah 

Swt.  

              

                  

   )١: ٤٨ البي ّنت سورة(  

Artinya: 

 “Padahal mereka hanya diperintah 

menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya 

semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga 

agar melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat; 

dan yang demikian itulah agama yang lurus 

(benar).”
21

 (Q.S. Al-Bayyinah 98: 5). 

 

  Bahwasanya untuk menjadi guru pendidikan 

agama Islam tidaklah mudah seperti yang dibayangkan 

                                                           
20

 Departemen Agama RI, Op. Cit., 272. 
21 Op. Cit., 598. 
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orang selama ini yakni seorang guru agama Islam 

dianggap seseorang yang hanya megang kapur, membaca 

buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk 

berprofesi sebagai guru. Dengan demikian, untuk 

menjadi seorang guru pendidikan agama Islam yang 

professional tidak mudah, maka seorang guru harus 

memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui 

seluk beluk teori pendidikan. 

 

3. Tugas Guru PAI 

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

menjadi pihak yang berhak mengambil keputusan secara 

rasional, sadar dan terencana mengenai pengalaman 

belajar yang hendak diberikan kepada peserta didik, dan 

guru juga harus memosisikan peserta didiknya sebagai 

pusat dari segala proses pembelajaran.
22

 Maka dari itu, 

tugas seorang guru PAI agar proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar dan berkualitas dibutuhkan kreativitas 

dalam suatu pembelajaran. Adapun kreativitas guru PAI 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan instrumen 

paling penting dalam proses pembelajaran yang 

memiliki nilai teoritis dan praktis. Metode 

pembelajaran sekaligus juga menjadi variabel penting 

                                                           
22 Novan Ardi Wiyana, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2017), 29. 
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dalam proses pembelajaran yang mempengaruhi hasil 

pembelajaran. Secara umum, metode pembelajaran 

bisa dipakai untuk semua mata pelajaran, termasuk 

juga mata pelajaran PAI
23

 Oleh karena itu, peranan 

metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan 

proses belajar mengajar sangat penting. Adapun 

metode yang digunakan oleh guru bidang studi PAI 

adalah: 

1) Metode ceramah 

 Metode ceramah atau disebut juga dengan 

metode mauidzah khasanah merupakan metode 

pembelajaran yang sangat populer di kalangan 

para pendidik agama Islam. Metode ini 

menekankan pada pemberian dan penyampaian 

informasi kepada anak didik. Dalam 

pelaksanaannya, pendidik bisa menyampaikan 

materi agama dengan cara persuasif, memberikan 

motivasi, baik berupa kisah teladan atau 

memberikan metafora (amtsal) sehingga peserta 

didik dapat mencerna dengan mudah apa yang 

disampaikan.
24

 

 Biasanya, metode ini sering digunakan guru 

sebagai pengantar atau menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari baik dalam, pembelajaran 

secara tatap muka langsung maupun virtual. 

                                                           
23 Ahmad Munjin Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik 

Pembelajaran PAI, (Bandung: Refika Aditama), 49. 
24

 Ibid., 
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2) Metode tanya jawab 

 Metode tanya jawab merupakan suatu metode 

pembelajaran yang menekankan pada cara 

penyampaian materi pembelajaran oleh guru 

dengan jalan mengajukan pertanyaan dan peserta 

didik memberikan jawaban. Metode ini 

dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu 

agar peserta didik memusatkan lagi perhatiannya 

tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai 

sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran 

berikutnya.
25

  

 Dapat dipahami dalam metode ini terjadi 

komunikasi langsung yang bersifat dua arah 

antara pendidik dengan peserta didik. Metode ini 

digunakan dengan tujuan agar peserta didik 

memahami tentang materi yang telah 

disampaikan. 

3) Metode diskusi 

 Metode diskusi merupakan kegiatan tukar 

menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur 

pengalaman secara teratur. Metode diskusi pada 

dasarnya menekankan partisipasi dan interaksi 

semua anggota kelompok dalam kegiatan diskusi. 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 

metode ini sangat membantu anak didik untuk 

                                                           
25 Ibid., 53. 
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dapat mengetahui lebih banyak tentang Islam dan 

dapat saling menghargai perbedaan.
26

  

 Metode diskusi ini memberi pemahaman 

kepada peserta didik bahwa masalah dapat 

dipecahkan dengan berbagai jalan dan 

musyawarah dengan saling mengemukakan 

pendapat. 

4) Metode demonstrasi 

 Metode demonstrasi merupakan metode yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 

pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana 

melakukan sesuatu kepada anak didik. 

Demonstrasi merupakan metode mengajar yang 

efektif, sebab membantu anak didik untuk 

mencari jawaban dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta (data) yang benar.
27

  

 Dapat dipahami cara penyajian dalam metode 

ini dengan memperagakan kepada peserta didik 

suatu proses pembelajaran dalam bentuk yang 

sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. 

5) Metode resitasi (pemberian tugas belajar) 

 Metode pemberian tugas merupakan metode 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian 

tugas oleh guru kepada anak didik untuk 

menyelesaikan sejumlah kecakapan, keterampilan 

                                                           
26 Ibid., 57 
27 Ibid., 63. 
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tertentu. Selanjutnya hasil penyelesaian tugas 

tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. 

Dalam pelaksanannya, peserta didik tidak hanya 

dapat menyelesaikan di rumah akan tetapi juga 

dapat menyelesaikan di perpustakaan, 

laboratoerium, ruang-ruang praktikum dan lain 

sebagainya.
28

 

 Metode ini mengajarkan peserta didik agar 

lebih disiplin dan memiliki rasa tanggungjawab 

mengenai tugas yang diberikan agar diselesaikan 

dalam waktu tertentu yang telah disepakati. 

6) Metode kerja kelompok 

 Metode kerja kelompok merupakan metode 

pembelajaran yang mengkondisikan kelas yang 

terdiri dari kesatuan individu-individu anak didik 

yang memiliki potensi beragam untuk bekerja 

sama. Guru dapat memanfaatkan ciri khas dan 

potensi tersebut untuk menjadikan kelas sebagai 

satu kesatuan (kelompok tersendiri) maupun 

dengan membaginya menjadi kelompok-

kelompok kecil  (sub-sub kelompok). Kelompok –

kelompok tersebut dibentuk untuk memecahkan 

suatu masalah atau untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama.
29

  

                                                           
28

 Ibid., 71. 
29 Ibid.,73. 
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 Jadi, metode ini salah satu cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa, hubungan dengan siswa ini dengan 

melalui pendekatan.  

 

b. Menggunakan Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima.  Dalam pengertian ini, guru, buku, buku 

teks, dan lingkungan sekolah adalah media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.
30

 

Media pembelajaran PAI yaitu alat bantu yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, baik yang 

terdapat di dalam kelas maupun di luar kelas yang 

bertujuan untuk memudahkan siswa dalam 

mempelajari materi, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Adapun ciri-ciri media 

pembelajaran yaitu: 

1) Ciri fiksatif (fixative property) 

                                                           
30

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 3. 
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 Ciri ini menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan 

merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu 

peristiwa atau objek dapat di urut dan disusun 

kembali dengan media seperti fotografi, video 

tape, audio tape, disket komputer dan film. Suatu 

objek yang telah di ambil gambarnya (direkam) 

dengan kamera atau video kamera dengan mudah 

dapat direproduksi dengan mudah kapan saja 

diperlukan.
31

 

 Dengan ciri fiksatif ini, guru dapat merekam 

kegiatan siswa pada saat pembelajaran dan 

kemudian dianalisis dan dikritik bersama peserta 

didik lainnya baik secara perorangan maupun 

secara berkelompok. 

2) Ciri manipulatif (manipulative property) 

 Transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri 

manipulatif. Kejadian yang memakan waktu 

berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam 

waktu dua atau tiga menit dengan teknik 

pengambilan gambar. Manipulasi kejadian atau 

objek dengan jalan mengedit hasil rekaman dapat 

menghemat waktu.
32

 

                                                           
31

 Ibid., 15. 
32Ibid., 16.  
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 Ciri manipulatif ini memudahkan guru untuk 

menyajikan materi pembelajaran yang memakan 

waktu menjadi lebih singkat.  

3) Ciri distributif (distributive property) 

 Ciri distributif dari media memungkinkan 

suatu objek atau kejadian ditransportasikan 

melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa 

dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 

mengenai kejadian itu.
33

 Distribusi media tidak 

hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas 

pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah 

tertentu, tetapi juga media itu misalnya rekaman 

video, audio dan disket komputer dapat disebar ke 

seluruh penjuru tempat. 

 

c. Menggunakan Sumber Belajar 

 Istilah sumber belajar dipahami sebagai 

perangkat, bahan (materi), peralatan, pengaturan, dan 

orang di mana pembelajar dapat berinteraksi 

dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi balajar 

dan memperbaiki kinerja. Oleh karena itu, yang 

dimaksud dengan sumber belajar adalah sumber-

sumber yang mendukung belajar termasuk sistem 

penunjang, materi dan lingkungan pembelajaran.
34

 

                                                           
33 Ibid., 17. 
34

 Ibid., 8. 
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 Berdasarkan definisi sumber belajar di atas, 

maka media pembelajaran dan sumber belajar 

memiliki kesamaan di suatu sisi dan juga perbedaaan 

di sisi lain. Persamaannya, ketika media berfungsi 

sebagai sumber untuk membantu individu dalam 

proses pembelajaran.  

 

 

 

4. Tanggung Jawab Guru PAI 

 Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu 

kesediaan untuk melaksanakan dengan sebaik baiknya 

terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya, dengan 

kesediaan menerima segala konsekuensinya. Guru atau 

pendidik sebagai orang tua kedua, dengan demikian, 

upaya kedua orang tua menjadi penanggung jawab utama 

pendidikan anak ketika di luar sekolah, guru merupakan 

penanggung jawab utama pendidikan anak melalui proses 

pendidikan formal anak yang berlangsung di sekolah, 

karena tanggung jawab merupakan konsekuensi yang 

logis dari sebuah amanat yang dipikulkan diatas pundak 

para guru.
35

 

 Dapat dipahami bahwasanya guru harus sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh 

orang lain, kecuali oleh dirinya. Demikian pula ia sadar 

                                                           
35 Novan Ardy Wiyani dan Banawi, Ilmu Pendidikan Islam: rancang 

bangun konsep pendidikan monokotomik-holistik, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

97. 
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bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut 

untuk bersungguh-sungguh dan bukan pekerjaan 

sampingan. Guru harus sadar bahwa yang dianggap baik 

ini, belum tentu benar-benar dimasa yang akan datang. 

Semestinya setiap guru mempunyai tanggung jawab yang 

besar dalam memenuhi tugas-tugasnya untuk 

meningkatkan keprofesionalisasinya.  

 Peran dan tanggung jawab guru dalam pendidikan 

sangat berat. Apabila dalam konteks pendidikan Islam, 

semua pendidikan Islam terkait dengan nilai-nilai, yang 

melihat guru bukan saja pada penguasaan material 

pengetahuan, tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral 

dan spiritual yang diemban untuk ditransformasikan ke 

arah pembentukan kepribadian Islam, seorang guru 

dituntut bagaimana membimbing, melatih, dan 

membiasakan peserta didiknya berperilaku yang baik. 

Karena itu, eksistensi guru tidak hanya mengajar tetapi 

sekaligus juga mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai 

kependidikan Islam.
36

 

 Seorang guru pendidikan agama Islam akan berhasil 

dalam melaksanakan tugasnya apabila guru memiliki rasa 

tanggung jawab dan kasih sayang tehadap peserta 

didiknya. Guru mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk 

mendidik peserta didik agar menjadi manusia yang 

berakhlak (insal kamil) yang sesuai dengan tujuan Allah 

menciptakan manusia. 

                                                           
36 Akhyak,  Profil Pendidikan Sukses, (Surabaya: eLKAF, 2015),  2. 



58 
 

 
 

 

C. Kualitas Pembelajaran 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas berarti mutu, 

yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. Menurut Nana Sudjana, 

pengertian secara umum dapat diartikan suatu gambaran yang 

menjelaskan mengenai baik buruk hasil yang dicapai para 

siswa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Kualitas 

lebih mengarah pada sesuatu yang baik. Sedangkan 

pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Jadi, 

membicarakan kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
37

 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, yang 

dimaksud kualitas pembelajaran ialah mutu dari proses belajar 

mengajar yang dilakukan antara guru dan siswa di sekolah. 

Secara garis besar yang dapat menunjang peningkatan kualitas 

guru ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Faktor Internal   

Faktor internal yang ada pada guru meliputi yaitu: 

a. Latar Belakang Pendidikan Guru  

 Salah satu persyaratan utama yang harus 

dipenuhi guru sebelum mengajar adalah memiliki 

ijazah keguruan. Dengan memiliki ijazah tersebut, 

guru akan memiliki pengalaman mengajar dan bekal 

pengetahuan baik pedagogis maupun didaktis, yang 

                                                           
37

 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar 

Mengajar yang Kreatif dan Efektif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 153. 
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sangat besar peranannya dalam membantu 

pelaksanaan tugas guru. Sebaliknya tanpa 

pengetahuan dibidang profesional kependidikan 

tersebut, maka guru akan sulit sekali mengadakan 

peningkatan kemampuan dirinya. Karena profesi guru 

juga ditentukan oleh pengalaman maupun pendidikan 

kerja sebelumnya, sebagaiman yang dikemukakan 

oleh Ali Saifullah HA. bahwasannya: “Professional 

guru dalam banyak hal ditentukan oleh pendidikan 

persiapan, pengalaman kerja dan kepribadian guru, 

terutama bila ditinjau dari sudut dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan sekolah”. Dengan 

demikian ijazah guru akan menunjang pelaksanaan 

tugas mengajar sendiri  

b. Pengalaman Mengajar 

 Bagi guru yang mengajarnya baru setahun, 

maka akan berbeda dengan guru yang mengajar 

bertahun-tahun. Sehingga kian lama menuju 

kesempurnaan dalam menjalankan tugasnya. 

 

c. Perbedaan Motivasi Kualitas Guru 

 Mengingat beratnya tanggung jawab guru 

sebagai pelaksana pendidikan ini, maka tidak semua 

orang berhak dan bersedia jadi guru. Namun dalam 

kenyataan kadang–kadang membuktikan bahwa 

seorang guru bukan karena terpaksa atau karena 

sempitnya lapangan pekerjaan, sedang seorang guru 
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dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi 

dirinya maupun keluarganya. Bagi seorang guru yang 

memiliki motivasi profesional karena tanggung jawab 

dan tugasakan senantiasa berusaha meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki demi menjaga kualitas 

pendidikan agar menjadi lebih baik. Demikian juga 

sebaliknya tugas guru yang mencari imbalan tanpa 

adanya kesadaran diri, tentu akan menghambat usaha 

dalam peningkatan tersebut.  

2. Faktor Eksternal  

Sedangkan yang termasuk faktor eksternal (diluar diri ) 

guru yaitu: 

a. Adanya Sarana Pendidikan 

 Dalam dunia pendidikan atau pelaksaan tugas 

belajar mengajar, sarana merupakan faktor yang ikut 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Tersdianya 

sarana yang memadai akan mempengaruhi pencapaian 

tujuan, sedangkan terbatasnya sarana juga akan 

menghambat tujuan yang akan dicapainya. Karena 

kurangnya sarana pendidikan dan kesiapan alat peraga 

dalam pengajaran secara tidak langsung akan 

menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan upaya 

untuk meningkatkan kualitas pendidik. Sehingga 

masalah kekurangan gedung, text book, alat-alat 

praktikum, ruang laboratium dan terutama biaya, 

semua merupakan problem pendidikan yang sangat 

sulit.  
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b. Pengawasan dari Kepala Sekolah 

 Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas 

pendidik dalam melaksakan tugasnya. Tanpa adanya 

pengawasan dari kepala sekolah akan seenaknya 

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan yang 

akan diharapkan tidak dapat dicapai. Karena 

pelaksanaan pengawasan kepala sekolah ditujukan 

untuk pembinaan dan peningkatan proses belajar 

mengajar. Dalam pengawasan ini hendaknya kepala 

sekolah bersifat fleksibel dengan memberi 

kesempatan kepada pendidik untuk mengemukakan 

masalah yang dihadapinya serta diberi kesempatan 

untuk mengemukakan ide demi perbaikan dan 

peningkatan hasil pendidikan. Sifat untuk 

menonjolkan kedudukan sebagai atasan dan 

menganggap pendidik sebagai bawahan semata-mata 

akan melahirkan hubungan yang kaku. Sebagai 

akibatnya pendidik akan tertekan dan tidak 

mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pendidikan.  

c. Kedisiplinan Kerja 

 Kedisiplinan sekolah tidak hanya diterapkan 

pada peserta didik, akan tetapi kedisiplinan kerja 

seluruh personal sekolah juga harus dilaksanakan. 

Bahkan untuk membina kedisiplinan kerja ini 

merupakan pekerjaan yang mudah karena maing-

masing pendidik mempunyai sifat dan latar belakang 
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kemampuan yang heterogen. Kedisiplinan yang 

ditanamkan kepada pendidik dan seluruh staf sekolah 

akan menciptakan kondisi kerja yang baik, dan 

sebagai realisasinya tentu akan mempengaruhi upaya 

peningkatan kualitas guru agama maupun guru umum. 

 

 Jadi, yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Untuk mengetahui 

apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki dapat diketahui melaui evaluasi. Dengan 

dilakukannya evaluasi dapat melakukan tindak lanjut untuk 

mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan hasil belajar 

siswa tidak diukur dari tingkat penguasaan materinya, tetapi 

sikap dan keterampilan. Dengan demikian hasil balajar siswa 

mencangkup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu 

menyangkut penegtahuan, sikap dan keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. 

 Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut 

Depdiknas, antara lain: 

1. Perilaku Pembelajaran Pendidik (Guru) 

 Perilaku belajar merupakan kebiasaan belajar yang 

dilakukan oleh individu secara berulang-ulang sehingga 

menjadi otomatis atau berlangsung secara spontan. Dalam 
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pendidikan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 

bagaimana kebiasaan belajar peserta didik. 

 Menurut Chairul Anwar, “On learning proces teacher 

are expected to use a various learning model, s it can 

enhance students’ learning spirit.” Bahwasanya pada 

proses pembelajaran guru diharapkan menggunakan 

model pembelajaran untuk meningkatkan semangat 

belajar peserta didik. Model belajar yang sesuai 

kebutuhan peserta didik akan menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik .
38

  

 Maksudnya, dalam proses pendidikan, perilaku guru 

memegang peranan penting untuk perkembangan 

kepribadian peserta didik. Perilaku yang baik dari seorang 

guru bukan hanya cakap dan terampil dalam memberikan 

materi di depan kelas, namun harus lebih dari itu karena 

seorang guru menjadi teladan bagi peserta didiknya. 

 

2. Perilaku atau Aktivitas Siswa 

Disekolah banyak aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh siswa. Aktivitas sekolah tidak hanya belajar, 

membaca buku, mencatat ataupun mendengarkan guru 

mengajar. Aktivitas siswa bisa berupa aktivitas diluar 

kelas, ekstrakuliler atau kegiatan lainnya.
39

 

                                                           
38 Chairul Anwar, “The Effectiveness of Problem Based Learning Integrated 

with Islamic Values Based on ICT on Higher Order Thinking Skill and Students’ 

Character”, (AL-TA’LIM JOURNAL, 23 (3), 2016), 225. Diakses pada 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLI

AAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC 
39 Ibid.,  

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
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Dapat dipahami bahwasanya perilaku peserta didik 

yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan 

meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi, 

menunjukkan perilakunya apakah antusias dan 

bertanggung jawab atas aktivitas belajar yang diberikan 

kepadanya. 

Dari uraian di atas maka 

pengertian perilaku displin siswa adalah tindakan atau 

perbuatan siswa yang dapat diamati secara langsung yang 

ditunjukkan dengan nilai kepatuhan, dan ketertiban 

sebagai bentuk kesediaan siswa, hal ini timbul akibat 

rangsangan dari lingkungan sekitar yaitu sebuah peraturan 

yang berlaku di sekolah. 

 

3. Iklim Pembelajaran 

Iklim belajar adalah suasana dan kondisi kelas dalam 

hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim belajar 

merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola 

interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru 

dan siswa-siswa. 

Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang 

kondusif dan suasana sekolah yang nyaman.
40

 

Maksudnya, diartikan sebagai rasa belajar dimana peserta 

didik merasakan suasana pembelajaran di dalam kelas 

maupun di lingkungan sekolah. 

 

                                                           
40 Ibid., 27. 
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4. Materi Pembelajaran 

 Materi pembelajaran merupakan informasi, alat dan 

teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaah 

implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun 

secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh 

dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari 

kesesuaikannya dengan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus ditempuh.
41

 

 Disini, materi pembelajaran diartikan sebagai bahan 

ajar untuk membantu guru dalam kegiatan belajar 

mengajar yang disusun secara sistematis agar suatu 

pembelajaran berkualitas. 

 

5. Media pembelajaran 

Media pembelajaran menciptakan suasana belajar 

menjadi aktif, memfasilitasi proses interaksi antara siswa 

dan guru, siswa dan siswa, siswa dan ahli bidang ilmu 

yang relevan.
42

 Biasanya, media pembelajaran digunakan 

guru untuk menyampaikan materi dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan dapat merangsang perhatian 

dan minat peserta didik untuk belajar. 

                                                           
41

 Ibid., 
42

 Ibid., 
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Media pembelajaran bukan hanya terdapat di dalam 

kelas/sekolah, akan tetapi juga terdapat di luar 

kelas/sekolah. Untuk menjelaskan sesuatu atau untuk 

memperoleh suatu pemahaman dan pengalaman, guru 

dapat mempergunakan media yang bersumber dari alam 

dan masyarakat dengan membawa atau 

memperlihatkannya kepada para siswa. Artinya, siswa 

dibawa keluar kelas/sekolah, sehingga mereka dapat 

belajar dari “peninggalan” atau kenyataan seseungguhnya 

dan terdapat di luar kelas/sekolah. 

Manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran dapat 

dirasakan baik oleh guru maupun peserta didik, 

keberhasilan media dalam meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik ditentukan pada bagaimana kemampuan 

seorang guru memilih media yang akan digunakan. 

 

6. Sistem Pembelajaran 

 Sistem pembelajaran disekolah mampu meunjukkan 

kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas 

keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya.
43

 

 Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks 

dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. 

Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan, diperlukan berbagai 

                                                           
43
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keterampilan. Di antaranya adalah keterampilan 

membelajarkan atau keterampilan mengajar.  

 Terdapat delapan keterampilan dasar mengajar 

sebagaimana yang disebutkan Tunney yang selanjutnya 

diuraikan di dalam Pedoman PPL Universitas Gorontalo, 

yang meliputi:
44

 

a. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua 

kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai 

dan mengakhiri pembelajaran. Agar kegiatan tersebut 

memberikan sumbangan yang berarti terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran, perlu dilakukan 

secara profesional. Membuka dan menutup pelajaran 

yang dilakukan secara profesional akan memberikan 

pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran. 

Dapat dipahami, membuka pelajaran sebagai 

kegiatan awal yang dimaksudkan untuk 

mengkondisikan peserta didik agar mereka 

termotivasi untuk siap melakukan aktivitas 

pembelajaran. 

 

b. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru 

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap 

                                                           
44

 Pusat PPL Universitas Gorontalo, Pedoman PPL, (Gorontalo: Universitas 
Negeri Gorontalo, 2013), 3-4. 
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pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan 

guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. 

Dalam pembelajaran, pertanyaan dapat 

beerfungsi untuk meningkatkan aktivitas peserta didik 

dan membangun rasa ingin tahu. 

 

c. Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan 

tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai 

dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. 

Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang 

harus dimiliki guru, mengingat sebagian besar 

pembelajaran menuntut guru untuk memberikan 

penjelasan.  

Oleh sebab itu keterampilan menjelaskan perlu 

ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal. 

 

d. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan 

yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, untuk 

mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu 

antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam 

pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan. 
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Jadi, guru mengadakan keterampilan variasi 

dengan maksud meghindarkan kemonotonan yang 

mengakibatkan kebosanan, motivasi belajar yang 

tidak putus dan pemenuhan gaya belajar peserta didik 

yang beraneka ragam. 

 

e.  Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan memberikan penguatan merupakan 

ketrampilan yang arahnya untuk memberikan 

dorongan, tanggapan atau hadiah bagi peserta didik 

agar dalam mengikuti pelajaran merasa dihormati dan 

diperhatikan.  

Maksudnya, penghargaan mempunyai pengaruh 

positif dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu 

mendorong seorang memperbaiki tingkah laku serta 

meningkatkan kegiatan atau usahanya dalam belajar. 

 

f. Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi 

gangguan dalam pembelajaran. 

Keterampilan ini membutuhkan kemampuan guru 

untuk menginisiatifkan kegiatan pembelajaran yang 

optimal, efisien dan efektif. 

 

 



70 
 

 
 

g. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil  

Diskusi kelompok kecil memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu melibatkan sekitar tiga sampai 

lima orang peserta dalam setiap kelompok, 

berlangsung secara informal, memiliki tujuan yang 

dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok, 

dan berlangsung secara sistematis. 

Diskusi ini melibatkan sekelompok orang dalam 

interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan 

dan memecahkan masalah dalam suatu pembelajaran. 

 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perorangan  

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap 

setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang 

lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun 

antara peserta didik dengan peserta didik. 

Terkait dengan hal tersebut, guru harus peka 

terhadap peserta didik dan kebutuhan peserta 

didiknya. 

 Pandangan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

yang berkualitas adalah pendidikan yang efisien dan efektif. 

Jika berpegang pada paham bahwa pendidikan adalah suatu 

sistem yang terdiri dari masukanproses dan lulusan (hasil), 

maka dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas apabila 
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masukkan, proses dan lulusan (hasil) dengan secara efesien 

dan efektif. Dan peningkatan hasil yang berkualitas adalah 

dimana lulusan atau hasil tersebut telah mampu telah 

mencapai efesiensi dan efektivitas proses pendidikan yang 

telah diselenggarakan. 

 Maka pengertian kualitas pendidikan adalah apabila 

output atau hasil itu mampu mencapai tujuan yang telah 

diselenggarakannya dalam program pendidikan, setelah apa 

yang diperoleh baik berupa ilmu pengetahuan, pengalaman, 

nilai-nilai, dan sebagainya dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua manusia termasuk pada dirinya. 

 Pendidikan sebagai salah satu usaha untuk membina dan 

mengembangkan seluruh aspek; kepribadian manusia (jasmani 

dan rohani) agar dapat menjadi manusia yang berkepribadian, 

yaitu harus berlangsung secara bertahap atau dengan kata lain 

bahwa terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai 

manusia individu sosial dan sebagai manusia yang ber- Tuhan. 

 Pendidikan agama Islam, dari segi kehidupan kultur umat 

manusia tidak lain juga adalah salah satu alat pembudayaan 

masyarakat manuia itu sendiri. Sebagai suatu alat pendidikan 

dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan hidup manusia. Menurut Suardi dalam buku 

karangan Chairul Anwar, tujuan pendidikan ialah seperangkat 

atau kumpulan hasil pendidikan yang telah berhasil dicapai 

peserta didik sesudah peserta didik tersebut selesai mengikuti 
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pembelajaran.”
45

 Untuk itu, pendidikan harus benar-benar 

memiliki kualitas bagi manusia dalam menghadapi segala 

perkembangan zaman dalam kehidupan terutama pendidikan 

agama Islam. Usaha yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam antara lain: 

1. Pendidik Mengikuti Penataran 

Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua 

usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan 

keahlian guru menyelarasikan pengetahuan dan 

keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang 

masing-masing. Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri 

di tujukan untuk:  

a. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya 

masing-masing. 

b. Meningkatkan efesiensi kerja menuju arah 

tercapainya hasil yang optimal. 

c. Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan 

kesejahteraan.
46

 

 Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama 

pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi. 

 

                                                           
45

 Chairul Anwar, Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi, (Jurnal Studi KeIslaman, 2014,  Vol. 14, No. 1), 163. 
46 Jumhur dan surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Jakarta; 

Rajawali Press, 2001), 115-116. 
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2. Peningkatan Materi 

Materi yang disampaikan pendidik harus mampu 

menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum, 

begitu pula pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak 

boleh kurang dari kurikulum yang telah ditetapkan 

sehingga pelaksanaanya benar-benar terarah. Pendidik 

harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau 

sumber lain yang berkaitan dan lebih actual dan hangat. 

Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi 

mempelajari pendidikan terutama pendidikan agama. 

Salah satu usaha yang dilakukan dalam peningkatan 

materi diperlukan adanya perorganisasian materi. Ini 

dikarenakan banyaknya materi yang akan disampaikan 

kepada peserta didik, maka diperlukan perorganisaian 

materi, sehingga meteri akan tersampaikan seluruhnya 

secara baik dan sistematis sehingga akan mempermudah 

pendidik dalam hal penyampaian. Materi pendidikan 

tidak mungkin dapat asal saja, tetapi harus disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh peserta 

didik dengan baik. Tujuan perorganisasian pelajaran 

adalah agar pendidik lebih memperhatikan urutan 

(equence) dari materi yang akan diberikan sesuai dengan 

tujuan intruksional yang telah dituangkan.
47

 

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka 

peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian 

karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu 

                                                           
47  Rostiyah N.K, Masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta; Bina Aksara), 65. 
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akan menambah lebih luas pengetahuan. Hal ini akan 

memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan 

mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan 

baik dan benar. 

 

3. Peningkatan Metode 

Metode pendidikan agama Islam dan metode untuk 

menyampaikan materi pendidikan agama merupakan 

segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk 

menyampaikan tujuan pendidikan agama melalui 

berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas 

dan lingkungan sekolah.
48

 

Yang dimakud dengan peningkatan metode disini, 

bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan 

tetapi bagaimana caranya penerapannya atau 

penggunaanya yang sesuai dengan materi yang disajikan, 

sehingga mmperoleh hasil yang memuaskan dalam 

proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini 

hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa 

bosan dan jenuh atau monoton. Misalnya: metode 

ceramah dengan tanya jawab. Jadi usaha tersebut 

merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

agama Islam pada peserta didik diera yang semakin 

modern. 

 

                                                           
48  Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta ; Bumi Aksara), 84. 
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4. Peningkatan Sarana 

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang 

dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan 

peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah.
49

 

Untuk meningkatkan sarana pendidikan agama, maka 

pihak pendidik hendaknya mempersiapkan arena yang 

memadai sehingga pelaksanaan pendidikan Islam akan 

tercapai secara optimal. Sarana sekolah meliputi semua 

peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah, contoh: gedung 

sekolah (school building), ruangan meja, kursi, alat 

peraga, dan lain-lainnya. 

 

                                                           
49 Rostiyah N.K. Op. Cit., 67. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian  tentang Kreativitas Guru 

PAI Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMP 

Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Kreativitas Guru PAI dalam Pembelajaran yaitu (1) 

Kreativitas guru dalam menerapkan metode yang 

bervariasi dan tepat dalam pembelajaran. Penggunaan 

metode yang bervariasi bertujuan agar proses 

pembelajaran lebih menarik sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. (2) Guru kreatif dalam 

menggunakan media yang beragam dan sesuai dengan 

materi pelajaran. (3) Kreativitas guru dalam menggunakan 

sumber belajar yaitu guru memanfaatkan sumber belajar 

yang ada di kelas maupun di luar kelas. 

2. Kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara sudah termasuk 

berkualitas karena Perubahan sebagai hasil proses belajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti 

perubahan pengetahuan dari hasil belajar, pemahaman, 

sikap, tingkah laku, keterampilan dan lain-lain mejadi 

positif. Meskipun masih ada yang belum sebagaimana 

mestinya, tapi guru berusaha memberikan pemahaman 

yang mudah di terima oleh siswa 
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3. Kreativitas Guru PAI dalam meningkatkan kualitas 

Pembelajaran pada peserta didik yaitu meningkatkan 

pembelajaran dengan cara melakukan diskusi kelompok, 

menumbuhkan minat belajar pada siswa, mendisiplinkan 

peserta didik, mendayagunakan sumber belajar yang ada 

di sekolah. selain itu guru harus kreatif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

B. Rekomendasi 

 Setelah melaksanakan dan membahas hasil penelitian, 

dengan rendah hati peneliti mengemukakan sejumlah 

rekomendasi, mengenai rekomendasi tertera yakni:  

1. Bagi sekolah, selaku instansi pendidikan formal sekolah 

mampu lebih menekankan kualitas pembelajaran 

khususnya dalam hal meningkatkan pembelajaran itu 

sendiri juga perlunya fasilitas baik sarana maupun pra 

sarana yang mendukung kegiatan pembelajaran melalui 

daring. 

2. Bagi guru, peneliti merekomendasikan pada setiap tenaga 

pendidik di SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara 

bukan hanya guru PAI saja yang memberikan materi. 

Selain itu, tenaga pendidik harus selalu memberikan 

keteladanan dan contoh yang baik bagi peserta didik. 

3. Bagi orangtua, sebuah keharusan untuk ikut berperan 

dalam mengarahkan anaknya. Misalnya membantu anak 

dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan 
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guru. Guru hanya bisa memantau pada saat peserta didik 

di sekolah.   
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Kisi-kisi Instrumen 

a. Kisi-kisi Observasi 

No. Objek Pengamatan Indikator 

1.  Kreativitas guru 

PAI 

1. Guru menggunakan 

metode pembelajaran 

2. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

3. Guru menggunakan 

sumber belajar 

 

2.  Kualitas 

Pembelajaran 

1. Perubahan Perilaku 

2. Peningkatan pemahaman 

materi 

3. Keterampilan bertanya 

 

b. Kisi-kisi Wawancara 

Pedoman 

Wawancara 

untuk Guru PAI 

 

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kreativitas? 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah penting kreativitas dalam 

mengajar? 

3. Bagaimana Kreativitas Bapak/Ibu sebagai Guru PAI dalam 

Menggunakan Metode Pembelajaran di sekolah? 

4. Bagaimana Kreativitas Bapak/Ibu sebagai Guru PAI dalam 

Menggunakan Media Pembelajaran di sekolah? 

5. Bagaimana kreativitas Bapak/Ibu sebagai Guru PAI dalam 

Menggunakan Sumber Pembelajaran di sekolah? 

6. Bagaimana Kualitas Pembelajaran dalam mempelajari 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah? 

7. Bagaimana kreativitas Bapak/Ibu sebagai Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah? 
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Pedoman 

Wawancara 

untuk 

Peserta Didik 

 

1. Bagaimana kreativitas guru PAI disini dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada peserta didiknya? 

2. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi? 

3. Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang ada? 

4. Bagaimana Tanggapan Adik tentang kualitas Pembelajaran 

teman kalian di sekolah? 

5. Bagaimana Tanggapan Adik tentang kreativitas Guru PAI 

dalam Meningkatkan kualitas Pembelajaran  di sekolah? 

 

 

c. Kisi-kisi Dokumentasi 

No. Aspek yang diperoleh 

1.  Data-data dan profil sekolah 

2.  Data Pendidik dan peserta didik 

3.  Data hasil pra survey dan penelitian 

4.  Data kondisi sekolah 

5.  Sarana dan Pra Sarana sekolah 

Lampiran 6 

Pedoman Observasi 

 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran pada saat di kelas. 

2. Kreativitas guru PAI dalam menggunakan metode 

pembelajaran. 

3. Kreativitas guru PAI dalam menggunakan media 

pembelajaran. 
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4. Kreativitas guru PAI dalam menggunakan sumber 

pembelajaran. 

5. Mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekolah 

Lampiran 7 Hasil Dokumentasi 

 

SMPN 03 Tanjung Raja Lampung Utara 
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Gedung Depan SMP 3 Tanjung Raja 

 

 

Koridor Kelas SMP 3 Tanjung raja 

 

Ruang Guru SMPN 03 Tanjung Raja Lampung Utara 
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Beberapa Hasil Prestasi SMPN 3 Tanjung Raja 

 



95 
 

 
 

 

Perizinan dengan TU dan Guru SMP N 03 Tanjung Raja 

LAB Komputer SMP Negeri 3 Tanjung Raja 
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Guru Menggunakan Metode Pembelajaran 

Guru Menggunakan Media Pembelajaran 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 03 Tanjung Raja 

(Dwijo, S.Pd) 

 

Wawancara dengan Guru PAI SMP N 03 Tanjung Raja (Erna 

Endarwati, S. Ag) 
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Wawancara dengan Guru PAI SMP 03 Tanjung Raja 

(Andriyansah, S.Pd) 

Wawancara dengan Perwakilan kelas VIII:  
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