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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

         Bab 2  ini menguraikan mengenai (a) deskripsi teori, (b) penelitian 

terdahulu, dan (c) paradigma penelitian. 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Tinjauan tentang Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Kreativitas 

         Kreativitas didefinisikan sebagai “kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang baru, cara-cra 

baru, model baru yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Hal 

baru ini tidak perlu selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada 

sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, hubungan baru, 

konstruk baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya”.
1
 

         Kreativitas merupakan bentuk aktivitas imajinasi yang mampu 

menghasilkan sesuatu yang bersifat original (murni) dan memiliki nilai. 

Anna Craft seperti yang dikutip oleh Imam Malik menyatakan bahwa 

“kreativitas merupakan kemampuan individu untuk meraih aktualitasisasi 

diri melalui cara yang dekat, lekat dan imajinatif”.
2
 Sedangkan menurut 

Gulford yang dikutip oleh Utami Munandar, “Kreativitas melibatkan proses 

belajar secara divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), cet II hal. 104 
2
 Ahmad Patoni, dkk, Dinamika Pendidikan Anak, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 

125 
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alternative jawaban berdasarkan informasi yang diberikan”.
3
 Kreativitas 

merupakan aktivitas kognitif yang mampu menghasilkan cara pandang baru 

terhadap suatu masalah atau situasi.
4
 

         Kreativitas merupakan hal yang penting dalam pembelajaran dan harus 

dilakukan oleh seorang guru. Guru senantiasa berusaha memberikan yang 

terbaik kepada peserta didik karena menjadi contoh dan figur utama dalam 

pembelajaran. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan 

oleh seorang guru sekarang lebih baik dari yang dikerjakan sebelumnya dan 

apa yang dikerjakan dimasa mendatang akan lebih baik dari sekarang.
5
 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk menciptakan suatu hal baru, atau memperbarui sesuatu 

yang telah ada menjadi sesuatu yang lebih berharga dimana seseorang akan 

selalu berusaha mengembangkan kemampuan dirinya dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

b. Pengertian Guru 

         Guru adalah aktor utama sekaligus sutradara pembelajaran. Guru 

adalah pihak yang menyampaikan materi, menentukan metode, membentuk 

suasana belajar, menciptakan kesan, mempengaruhi dan seterusnya, 

                                                           
3
 Utami Munandar, Kreatifitas dan Keterbatasan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif 

dan Bakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 24 
4
 Novan Ardy Wiyani dan Banawi, Format PAUD, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

hal. 99 
5
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 

51-51 
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sedangkan implementasi kurikulum hampir semuanya tergantung pada 

kreativitas, kesungguhan dan ketekunan guru.
6
 

         Menurut Drs. N. A. Ametembun, bahwa guru adalah semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, 

baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan 

membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekoalh 

maupun di luar sekolah.
7
 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendiidkan 

dasar, dan menengah. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki 

kemampuan meracang program pembelajaran, serta mampu menata dan 

mengelola kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai 

tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
8
 

         Profesi guru bisa dibilang sebagai pekerjaan professional. Guru 

sebagai pekerjaan professional, mengandung implikasi terhadap tanggung 

jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan profesi tersebut. Guru 

harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawab mengembangkan profesi pada 

                                                           
6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum,(Jakarta: 

P2LPTK Depdikbud, 1988), hal. 218. 
7
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,2005), hal.31-32 
8
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru ,(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), hal. 24 
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dirinya merupakan tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, 

menghargai, menjaga serta meningkatkan tugas dan fungsinya.
9
 

         Disamping punya tanggung jawab besar, guru dituntut untuk selalu 

mengembangkan dirinya. Seorang guru yang baik adalah sosok yang selalu 

berusaha menuangkan proses kreatif kepada anak didiknya. Seorang guru 

adalah „pencipta‟ dalam lingkup sekolah. Ia harus berani menciptakan 

sesuatu dari tidak ada menjadi ada,mampu mengubah sesuatu yang awalnya 

tidak bernilai menjadi bernilai. Membentuk anak didik yang kreatif dan 

inovatif bukan persoalan ringan. Disamping memiliki kreativitas tinggi, 

seorang pendidik dituntut memiliki daya inovasi yang mumpuni. Otaknya 

harus dipenuhi dengan gagasan-gagasan baru, pikirannya harus dinamis dan 

berkembang.
10

 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. 

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 

menghidupkan dan memberikan motivasi, agar terjadi proses interaksi yang 

kondusif. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses 

belajar mengajar, sehingga guru akan merupakan tokoh yang dilihat dan 

ditiru tingkah lakunya oleh anak didik. Guru (akan lebih baik bersama anak 

didik) sebagai designer akan memimpin terjadinya interaksi.
11

 

                                                           
9
 E. Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal.8-9 
10

 Soejitno Irmin dan Abdul Rochim, Menjadi Guru yang Bisa Digugu dan Ditiru, 

(Seyma Media, 2004), hal.49-50 
11

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

RINEKA CIPTA, 2010), hal. 39-40 
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Peranan guru sebagai pembimbing bertolak dari cukup banyaknya 

anak didik yang bermasalah. Dalam belajar ada anak didik yang cepat 

mencerna bahan, anak didik yang sedang mencerna bahan, dan ada pula 

anak didik yang lambat mencerna bahan yang diberikan oleh guru. Ketiga 

tipe belajar anak didik ini menghendaki agar guru mengatur strategi 

pembelajarannya yang sesuai gaya belajar anak didiknya.
12

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina 

anak didik, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun 

di luar sekolah. 

c. Pengertian Kreativitas Guru 

         Guru kreatif merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kualitas pendidikan. Banyak pakar yang menyatakan bahwa sebagus apapun 

sebuah kurikulum (official), hasilnya tetap bergantung pada apa yang 

dilakukan oleh seorang guru baik di dalam maupun di luar kelas. Kualitas 

dari pembelajaran dipengaruhi oleh kreativitas seorang guru dalam 

menerapkan metode dan pendekatan kepada peserta didiknya. Karena 

profesi seorang guru dituntut untuk kreatif dan adanya kemauan dalam 

melakukan improvisasi dalam pembelajaran.
13

 

         Kreativitas guru merupakan sebuah cara atau variasi yang dilakukan 

guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar 

                                                           
12

 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hal. 

34 
13

 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya: 1995), hal.194 
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mengajar. Variasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru yakni dengan 

cara mengembangkan komponen-komponen pembelajaran. 

         Untuk menciptakan output yang berkualitas, maka dibutuhkan guru 

yang professional. Seperti yang dikatakan oleh Rahmad, “seorang guru 

haruslah bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif serta dituntut mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman”.
14  

         Sedangkan halaman berpendapat bahwa guru kreatif dalam proses 

pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Guru yang kreatif memperlakukan proses belajar–mengajar dengan 

memprakarsai belajar sendiri (self-initiared learning) pada sebagian 

siswa. Prinsip yang dipandang baik dalam proses belajar mengajar 

dilaksanakan, tetapi semua itu dilakukan dalam rangka menginduksi 

respon yang kreatif dari siswa, seperti melakukan aktivitas untuk 

mendorong siswa menyelidiki sendiri, melaksanakan eksperimen dan 

mengembil kesimpulan sementara terhadap eksperimen yang 

dilakukan tersebut. 

2) Guru yang kreatif menciptakan lingkungan belajar yang tidak otoriter, 

kondisi yang bebas memberikan fasilitas kepada siswa untuk 

berkreatif, jenis kebebasan yang diperlukan agar siswa menjadi kreatif 

                                                           
14

 Baharudin , Pendidikan dan Psikologi Perkembangan ( Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media,2010), hal 200 
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adalah kebebasan yang berkenaan dengan psikologi, simbolik dan 

kebebasan untuk mengungkapakan pengalaman secara spontan.
15

  

3) Guru yang kreatif mendorong siswa belajar lebih banyak (over learn) 

untuk memperkaya mereka dengan informasi, mengimajinasikan dan 

memberi makna dari informasi itu. Siswa harus dapat menerima 

kenyataan bahwa dalam proses belajar mengajar seperti ini mereka 

harus memiliki disiplin keras kepada diri mereka sendiri. 

4) Guru yag kreatif mendorong proses berfikir kreatif siswa. Dia 

memberikan rangsangan kepada siswa mencari pemecahan-

pemecahan masalah yang sedang dihadapi, membuat perkiraan secara 

cepat, menemukan ide-ide sampingan untuk membentuk ide-ide baru. 

Guru mendorong siswa untuk mengungkapakan hubungan-hubungan 

antar elemen-elemen dalam rangka menemukan suatu teori baru. 

5) Guru yang kreatif mendorong indiviu untuk mengevaluasi sendiri 

kemajuan hasil belajarnya (encourages self-evaluation). 

6) Guru yang kreatif menolong siswa untuk menjadi orang yang lebih 

sensitive terhadapa suasana hati dan perasaan orang lain. 

         Untuk menjadi guru yang kreatif, ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh, yaitu: 

 

 

 

                                                           
15

 Alfiyani, “ Kreativitas guru dalam memotivasi siswa pada pembeljaaran pendidikan 

agama islam di SMPN 20 Tanggerang “ dalam http://repository.uinjkt.ac.id  , diakses pada tanggal 

30 Oktober 2019 

http://repository.uinjkt.ac.id/
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1) Berfikir Inovatif 

Jiwa yang kreatif terlahir dari sebuah pemikiran guru yang selalu ingin 

berinovasi sehingga selalu bervariasi dalam memberikan materi 

pelajaran kepada anak didiknya. 

2) Percaya Diri 

Tentu saja sifat percaya diri dan selalu ingin berkembang ada pada diri 

guru yang kreatif. Tidak mudah menjadi seorang guru yang kreatif, 

karena apapun karya yang dia ciptakan harus kembali kepada anak 

didiknya. Keberhasilan seorang guru yang kreatif terletak pada 

kepuasan siswa setelah menerima materi pelajaran yang diberikan.  

3) Tidak Gaptek 

Gaptek (gagap teknologi) bisa menjadi penghambat seorang guru 

untuk menjadi kreatif. Guru yang kreatif harus peka terhadap 

perkembangan jaman. Dia bisa mengkombinasikan sesuatu yang 

bersifat “kuno” atau “jadul” menjadi sesuatu yang menarik, dengan 

menggabungkan sesuatu yang “kuno” atau “jadul” dengan sesuatu 

yang modern.
16

 

4) Materi Pelajaran yang Diberikan Menjadi Mudah Dimengerti 

Tidaklah mudah mentransfer ilmu dari seorang guru menuju anak 

didiknya. Namun itulah tantangan yang biasanya dihadapi oleh 

seorang guru. Namun seorang guru yang kreatif akan selalu mencoba 

                                                           
16

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional..., hal. 24-25 
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berbagai cara agar didiknya lebih mudah memahami materi yang 

diberikan.
17

 

5) Terus Belajar dan Belajar 

Tidak ada kata puas bagi seorang guru yang kreatif. Bukan tidak ada 

kata puas yang negatif. Namun, kata “tidak puas” bagi seorang guru 

yang kreatif adalah suatu semangat untuk mengembangkan diri demi 

kebaikan diri sendiri, anak didik, dan sekolah. 

6) Cerdas Dalam Menemukan Talenta Anak Didiknya 

Karena tingkat kepekaan kepada anak didiknya yang tinggi, maka 

seorang guru yang kreatif mengenal kemampuan setiap anak didiknya. 

Kemampuan anak didik bermacam-macam, berbeda antara satu 

dengan lainnya, bisa berupa bakat atau talenta. Dengan kepekaan yang 

dimiliki guru yang kreatif, akan berusaha untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan talenta yang dimiliki anak didiknya. 

7) Kooperatif 

Guru yang kreatif juga menyadari akan kelemahannya juga sebagai 

manusia. Itulah kenapa seorang guru yang kreatif berusaha bisa 

belajar dari orang lain. Dengan kata lain, guru yang kreatif harus bisa 

bekerja sama dengan sesama guru, anak didik, kepala sekolah, dan 

pihak-pihak yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini juga berguna 

untuk menyatukan visi dan misi diri sendiri dengan visi misi sekolah, 

dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. 
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 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesiona,..., hal. 26 



21 

 

 
 

8) Pandai Memanfaatkan “Apa yang Ada” 

Biasanya seorang guru yang kreatif pandai memanfaatkan apa yang 

ada di sekolah. Kertas bekas pun bisa berubah menjadi sarana belajar 

yang menarik, karena disampaikan dengan cara mengajar yang 

menarik pula. 

9) Bisa Menerima Kritik 

Sebuah kritik bukanlah sesuatu yang “menyakitkan” bagi seorang 

guru yang kreatif. Justru itulah seorang guru yang kreatif bisa belajar 

dari kekurangan dan kesalahannya. Dia akan berfikir bagaimana cara 

agar kekurangannya bisa diminimalkan atau bahkan bisa menjadi 

sebuah kelebihan, dan tidak mengulang kesalahannya yang sama. Hal 

ini tentunya juga akan bermanfaat bagi perkembangan diri seorang 

guru yang kreatif. 

10) Mengajar Dengan Cara Menyenangkan 

Seorang guru yang kreatif tidak ingin anak didiknya merasa bosan 

atau tertekan pada saat dia memberikan sebuah materi pelajaran 

kepada anak didiknya. Maka dia akan selalu mencari cara agar anak 

didiknya merasa nyaman dengan cara mengajar yang dia berikan.
18

 

          Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah menjadi guru kreatif adalah mampu berinovasi untuk dapat 

mengajar dengan cara yang telah ia kembangkan. Untuk dapat 

mengembangkan kreativitas tersebut, guru harus dapat mengemukakan 
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 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional..., hal. 27 
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kepercayaannya kepada murid-murid, menjadikan suasana belajar yang 

nyaman dan menyenangkan menjadikan hal-hal yang lama menjadihal-hal 

yang baru sehingga dapat menemukan talenta-talenta anak sesuai dengan 

keinginannya. Guru yang kreatif juga harus menyadari kelmahannya sebagai 

manusia, itulah kenapa guru harus bisa belajar dengan orang lain, guru yang 

kreatif harus bisa menerima kritikan dari orang lain. 

d. Hakikat Pembelajaran 

         Pembelajaran merupakan proses utama yang diselenggarakan dalam 

kehidupan sekolah. Kegiatan pembelajaran melibatkan komponen guru, 

siswa metode, lingkungan, media, sarana dan prasarana pembelajaran yang 

saling terkait satu dengan lainnya. 
19

 

         Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi 

dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa 

dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika 

pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media, dan peralatan 

yang diperlukan untuk menyampaikan infromasi. Pembelajaran merupakan 

upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu siswa agar dapat menerima 

pengetahuan yang diberikan dan membantu memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran.
20

 Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan 

memproses pengetahuan keterampilan dan sikap.
21
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 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), hal. 73 
20

 Ibid., hal. 75 
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 Dimyati, Mujiono, Belajar dan Membelajarkan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 157 
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         Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari 

guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena 

adanya usaha. Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan 

saintifik setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan 

informasi dari sekitarnya.
22

 

e. Hakikat Matematika 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) matematika 

merupakan ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. Sumber 

lain mendefinisikan matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau 

“mathenein” yang artinya mempelajari.
23

 

         Matematika merupakan ilmu yang mempunyai sifat khas kalau 

dibandingkan dengan ilmu lain. Matematika merupakan ilmu yang sangat 

formal, yaitu terstruktur, abstrak dan deduktif.  

         Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan 

matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala 

bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya 

yang memberikan tempat bagi matematika sebagai subjek yang sangat 

penting. Di Indonesia, sejak SD sampai perguruan tinggi, bahkan mungkin 
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 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 23 
23

 Ariesandi Setyono, Mathemagics, (Jakarta: Buana Printing, 2007), hal. 42 
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sejak play group atau sebelumnya (baby school), syarat penguasaan 

terhadap matematika jelas tidak bisa dikesampingkan. Untuk dapat 

menjalani pendidikan selama kuliah dengan baik, maka anak didik di tuntut 

untuk dapat menguasai matematika dengan baik.
24

 

         Hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide atau sruktur dan 

hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi, 

matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran 

matematis dikembangkan berdasar alasan logis.
25

 

James and james dalam kamus matematikannya mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran 

dan konsep – konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan 

jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang yaitu: aljabar, analisis 

dan geometri.
26

 

Jadi, matematika adalah ilmu tentang angka, bilangan, besaran dan 

konsep-konsep yang saling berhubungan yang bersifat tersrtuktur dan 

abstrak. 

f. Pembelajaran Matematika 

         Pembelajaran berasal dari kata belajar suatu proses yang dialami 

seorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan tertentu dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam membantu 
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 Moch. Masykur,et. al, Mathematical Intelligence, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2007), 

hal.41-42 
25

 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaanya di Depan 

Kelas, (Surabaya: Usaha Nasional, 1979), hal. 96 
26

 Suherman,et. Al, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung : 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), hal.140 
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siswa belajar dengan mengikuti rangkaian kegiatan tertentu agar tujuannya 

tercapai.Melalui pembelajaran matematika diharapkan terjadi suatu 

perubahan yang relatif permanen dari kemampuan, keterampilan, sikap, dan 

perilaku siswa sebagai akibat pengalaman.
27

 

Dalam mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa 

kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi 

mata pelajaran matematika.55Konsep-konsep dalam pada kurikulum 

matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 

1. Pemahaman konsep dasar (Penanaman Konsep) yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari 

isi kurikulum, yang dicirikan dengan kata “mengenal”. Pembelajaran 

penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan 

konsep baru matematika yang abstrak. Dalam pembelajaran konsep 

dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk 

membantu kemampuan pola pikir siswa. 

2. Pemahaman Konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam 

satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep 
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dilakukan pada pertemuan berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan 

dari penanaman konsep. Pada pertemuan berikut, penanaman konsep 

dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, disemester 

atau kelas sebelumnya. 

3. Pembinaan keterampilan yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan 

keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman konsep, 

pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan 

pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada pertemuan 

yang berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan 

pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, disemester atau kelas sebelumnya.
28

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah 

proses yang dirancang dengan tujuan agar siswa bisa melaksanakan kegiatan 

belajar matematika dengan efekktif dan efisien serta sesuai yang 

diharapkan. 
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g. Kualitas Pembelajaran 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah kadar, mutu 

tingkat baik buruknya sesuatu.
29

Sedangkan istilah pembelajaran merupakan 

padanan dari kata dalam bahasa Inggris instruction, yang berarti proses 

membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang belajar, atau 

memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi 

orang yang belajar. Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai 

suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dsb) yang secara 

sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik (pembelajar), 

sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran 

bukan hanya terbatas pada peristiwa yang dilakukan oleh guru saja, 

melainkan mencakup semua peristiwa yang mempunyai pengaruh langsung 

pada proses belajar manusia.
30

 

         Kualitas pembelajaran adalah suatu gambaran yang menjelaskan 

mengenai baik buruk hasil yang dicapai para siswa dalam proses pendidikan 

yang dilaksanakan.
31

 

         Kualitas proses pembelajaran merupakan salah satu titik tolak ukur 

yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses pengajaran. Menurut 

Abudin Nata “Dapat mengukur tingkat kualitas dan keberhasilan suatu 

pendidikan adalah beberapa indikator yang dapat dilihat dari dimensi 
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kognitif intelektual, afektif, emosional dan psikomotorik-praktikular dapat 

terbina secara seimbang”.
32

 

         Guru sebagai tenaga pendidik sangat mempengaruhi kualitas 

pembelajaran. Oleh karenanya guru harus dapat menjalankan tugasnya 

secara profesional. Terkait dengan profesionalisme, maka tidak terlepas dari 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, guru setidaknya 

memiliki tiga kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi 

penguasaan bahan pengajaran, dan kompetensi dalam cara-cara mengajar.
33

 

Keterampilan guru yang berperan dalam meningkatkan pembelajaran 

yaitu mengadakan variasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan 

dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam 

pembelajaran pembelajaran bermacam-macam yakni variasi dalam 

mengajar, variasi dalam penggunan media dan sumber belajar, variasi dalam 

pola interaksi dan variasi dalam kegiatan.
34

 

         Tiga kompetensi tersebut hendaknya dapat dipahami dan dikuasai oleh 

guru, agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk dapat 

mengelola program pembelajaran yang baik, ada tiga hal pokok yang harus 

diperhatikan guru, yaitu tahap perencanaan/persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap penilaian/evaluasi berikut penjelasannya. 
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1) Tahap Perencanaan 

         Proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisisen 

langkah yang dilakukan oleh guru dalam tahap perencanaan adalah 

merumuskan tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran.
35

 Tujuan 

inilah yang nantinya dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Unsur-unsur lainnya yang harus ada dalam 

perencanaan suatu pengajaran adalah merumuskan tujuan pengalaman, 

menetapkan bahan pengajaran, kegiatan belajar siswa, dan metode 

mengajar, media mengajar serta alat mengajar lainnya. 

2) Tahap Pelaksanaan 

         Dalam suatu pelaksanaan pengajaran, guru berpedoman pada 

persiapan pengajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Meskipun 

demikian, dalam proses interaksi pembelajaran guru juga harus 

memperhatikan prinsip-prinsip mengajar, yaitu motivasi, kooperasi dan 

kompetisi, korelasi dan integrasi, individualitas,
36

 dan evaluasi.
37

 

3) Tahap Penilaian/Evaluasi 

         Dalam suatu pembelajaran perlu adanya suatu evaluasi/penilaian 

agar proses pembelajaran tersebut dapat diamati sejauh mungkin 

keberhasilan pengajaran serta penugasan peserta didik terhadap 

pelajaran yang diberikan untuk dapat dilakukan evaluasi penilaian 

terhadap hasil belajar dan proses pembelajaran. 
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a) Indikator Kualitas Pembelajaran 

          Depdiknas menyatakan bahwa indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat sebagai berikut.
38

 

(1) Perilaku pembelajaran guru. Perilaku pembelajaran guru dapat 

dilihat dari kinerjanya antara lain : (a) membangun sikap positif 

siswa terhadap belajar dan profesi, (b) menguasai disiplin ilmu, (c) 

guru perlu memahami keunikan siswa, (d) menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik, dan (e) mengembangkan kepribadian 

dan keprofesionalan. 

(2) Perilaku dan dampak belajar siswa. Perilaku dan dampak belajar 

siswa dapat dilihat kompetensi sebagi berikut, antara lain (a) 

memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, (b) mau dan 

mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan serta 

membangun sikapnya, (c) mampu dan mau memperluas serta 

memperdalam pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan 

sikapnya, (d) mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikapnya secara bermakna. 

(3) Iklim pembelajaran. iklim pembelajaran mencakup: (a) suasana yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran 

yang menarik, (b) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, (c) 

suasana sekolah yang kondusif. 
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(4) Materi pembelajaran. materi pembelajaran yang berkualitas tampak 

dari: (a) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, (b) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia, (c)materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, (d) 

dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa, (e) dapat menarik 

manfaat yang optimal, dan (f) materi pembelajaran memenuhi 

kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

(5) Media pembelajaran. kualitas media pembelajaran tampak dari: (a) 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, (b) mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, (c) media 

pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, (d) 

mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi aktif dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

(6) Sistem pembelajaran disekolah. Sistem pembelajaran disekolah 

mampu menunjukkan kualitasnya jika: (a) sekolah dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, (b) memiliki perencanaan 

yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional 

sekolah, (c) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi 

dan misi sekolah, (d) pengendalian dan penjaminan mutu.
39

 

         Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat 

diartikan sebagai keterkaitan antara perilaku guru, perilaku siswa, iklim 

pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran yang berkualitas, dan 
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sistem pembelajaran, dan sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
40

 

2. Tinjauan tentang Kreativitas Guru dalam Mengembangkan Strategi 

Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

         Strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode, sedangkan 

secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.
41

 Strategi 

adalah sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dapat berhasil guna dan tercapai. 

Strategi mengajar merupakan tindakan guru melaksanakan rencana 

mengajar artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel 

pengajaran (tujuan, bahan, metode, alat serta evaluasi) agar dapat 

mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada 

dasarnya strategi mengajar adalah tindakan nyata dari guru untuk 

melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif 

dan efisien.
42

 Strategi dalam proses belajar mengajar merupakan suatu 

rencana (mengandung berbagai aktivitas) yang dipersiapkan secara 

seksama untuk mencapai tujuan-tujuan belajar.
43
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         Strrategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu. Strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan 

kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta 

didik. Sementara menurut Konza sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah 

B. Uno menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan 

kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.
44

 

Strategi pembelajaran merupakan strategi atau teknik yang harus 

dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Hal tersebut sangat 

dibutuhkan dan sangat menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi 

seorang pendidik, karena proses pembelajaran itu memerlukan seni, 

keahlian dan ilmu guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan 

Pendidik mempunyai tugas dan kewajiban, tidak hanya mengajar, 

mendidik dan membimbing siswa tetapi juga patut sebagai model dalam 

pembelajaran sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
45

 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan 

oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran terdiri dari seluruh 
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komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran bukan hanya terbatas 

pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, namun juga termasuk 

pengaturan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

         Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis materi, 

karakteristik peserta didik, serta situasi dan kondisi dimana proses 

pembelajaran tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa metode dan 

teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, tetapi tidak 

semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu 

dibutuhkan kreativitas guru dalam memilih strategi pembelajaran tersebut. 

Mager (1977:54) menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan 

dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

1) Berorientasi pada tujuan pembelajaran 

2) Pilih tehnik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang 

diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti (dihubungkan dengan 

dunia kerja) 

3) Menggunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin 

memberikan rangsangan pada indra peserta didik. Artinya dalam satu 

waktu peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis.
46
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih dan 

menentukan strategi pembelajaran guru harus tetap memperhatikan 

beberapa kriteria terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

b. Macam-macam Strategi Pembelajaran 

1) Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher centered 

approach). Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi 

pembelajaran secara terstruktur. Fokus utama strategi ini adalah 

kemampuan akademik siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah 

dan demonstrasi merupakan bentuk-bentuk strategi pembelajaran 

langsung. 

2) Strategi Pembelajaran Cooperative Learning 

Cooperative Learning adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses kerja sama dalam suatu kelompok untuk 

mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. 

Melalui Cooperative Learning, siswa didorong untuk bekerja secara 

maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Komponen yang 

penting dalam strategi ini adalah kooperatif dalam mengerjakan 

tugas-tugas dan memberikan dorongan atau motivasi. Dengan 
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demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah 

keberhasilan kelompok.
47

 

3) Strategi Elaborasi 

Strategi elaborasi merupakan strategi pembelajaran yang menekankan 

proses penambahan rincian informasi sehingga informasi baru akan 

lebih bermakna. Beberapa bentuk strategi elaborasi, antara lain 

pembuatan catatan dan analogi. Pemmbuatan catatan adalah strategi 

yang menggabungkan antara informasi yang dipunya sebelumnya 

dengan informasi baru yang didapat melalui proses mencatat. 

Sementara analogi, merupakan cara belajar dengan membandingkan 

yang telah dibuatnya untuk menunjukkan persamaan antara ciri 

pokok benda atau ide. 

4) Strategi Organisasi 

Strategi organisasi merupakan strategi yang dapat membantu siswa 

meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan dengan struktur 

pengorganisasian baru. Strategi tersebut juga berperan sebagai 

pengidentifikasi ide-ide atau fakta kunci sekumpulan informasi yang 

besar. Bentuk strategi organisasi adalah outlining, yaitu membuat 

garis besar. Siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik 

atau ide dengan beberapa ide utama. 
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5) Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran 

yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada siswa agar dapat menguasai materi 

pembelajaran secara optimal.  Kelebihan dari strategi pembelajaran 

ini adalah guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi 

pembelajaran, serta bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran 

kelas yang besar. 

6) Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Strategi pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakn. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. 

7) Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Strategi pembelajaran ini merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyesuaian masalah 

yang dihadapi secara ilmiah. Melalui strategi pembelajaran berbasis 

masalah siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah 

data serta akhirnya menyimpulkan.
48

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai 

macam strategi pembelajaran. Namun tidak semua dapat diterapkan dalam 
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pembelajaran matematika, pemilihan strategi pembelajaran harus tetap 

disesuaikan dengan jenis materi yang akan disampaikan. 

3. Tinjauan tentang Kreativitas Guru dalam Mengembangkan Metode 

Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

         Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani methods yang 

artinya jalan atau cara. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara 

yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

khususnya kegiatan penyajian materi kepada siswa. Metode dalam 

mengajar berperan sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran 

antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Metode 

pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan 

materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. 
49

 

         Metode pembelajaran adalah upaya mengimplementasikan rencana 

yang sudah tersusun dalam kegiatan pembelajaran nyata, agar tujuan 

pembelajaran yang telah tersusun dapat tercapai secara optimal (efektif 

dan efisien).
50

 Metode juga diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang 

dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, yang kaitannya dalam 

pembelajaran. Metode didefinisikan sebagai cara untuk menyajikan bahan 

pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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yang telah ditetapkan.
51

 Dalam menentukan pemilihan metode 

pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil 

pembelajaran. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran juga harus 

memperhatikan keefektifannya untuk mengoptimalkan pembelajaran 

sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai.
52

 

         Kemampuan metodologik merupakan kemampuan seorang guru 

dalam memahami, menguasai, dan melaksanakan metode pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan 

menyenangkan. Tidak ada satu metode pembelajaran yang lebih baik dari 

metode yang lain. Metode disebut baik apabila sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dalam pembelajaran, sesuai dengan tujuan atau kompetensi 

yang akan dicapai, dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

dalam kegiatan pembelajaran.
53

 

         Metode pembelajaran dikatakan baik, jika memenuhi ciri-ciri 

dibawah ini: 

1) Kesesuaian dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakterisktik 

siswa. 

2) Bersifat luwes, fleksibel, artinya dapat dipadupadankan dengan 

metode-metode lain untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. 
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3) Memiliki fungsi untuk menyatukan teori dengan praktek sehingga 

mampu mengantarkan siswa pada pemahaman materi dan kemampuan 

praktis. 

4) Penggunaannya dapat mengembangkan materi. 

5) Memberikan kesempatan pada siswa untuk ikut aktif di dalam kelas. 
54

 

       Terdapat tiga prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penetapan 

metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu:
55 

1) Tidak ada satu metode pembelajaran yang paling unggul untuk semua 

tujuan dalam semua kondisi. 

2) Metode pembelajaran yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh 

yang berbeda pula dan konsisten dalam hasil belajar peserta didik. 

3) Kondisi pembelajaran yang berbeda dapat memiliki pengaruh yang 

konsisten pada hasil belajar peserta didik. 

         Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

metode pembelajaran antara lain: 

1) Siswa atau Peserta Didik 

Pemilihan metode pembelajaran, harus menyesuaikan tingkatan 

jenjang pendidikan siswa. Pertimbangan yang menekankan pada 
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perbedaan jenjang pendidikan ini adalah pada kemampuan peserta 

didik, apakah sudah mampu untuk berpikir abstrak atau belum.
56

 

2) Tujuan Pembelajaran yang Akan Dicapai 

Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan agar 

peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman 

belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, dimana perubahan 

tersebut bersifat positif dan bertahan lama. 

3) Faktor Materi Pembelajaran 

Materi pelajaran memiliki tingkat kedalaman, keluasan, kerumitan yan 

berbeda-beda. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu 

memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu 

materi pembelajaran 

4) Situasi Belajar Mengajar 

Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama. 

Maka guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan 

situasi yang diciptakan. 

5) Fasilitas Belajar Mengajar 

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan 

metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang 
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belajar anak disekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan 

mempengaruhi pemilihan metode mengajar.
57

 

6) Faktor Alokasi Waktu Pembelajaran 

Pemilihan metode yang tepat juga harus memperhitungkan 

ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan 

alokasi waktu yang dihitung secara terperinci, agar pembelajaran 

berjalan dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti. 

7) Guru 

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. 

Kurangnya penguasaan berbagai jenis metode menjadi kendala dalam 

memilih dan menentukan metode. Apalagi belum memiliki 

pengalaman mengajar yang memadai.
58

 

Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memang banyak 

namun tidak semua dapat digunakan. Oleh karena itu, guru harus kreativ 

memilih mana metode yang cocok untuk diterapkan dengan kondisi 

peserta didik. Hal ini bertujuan agar pembelajaran berjalan efektif dan 

efisien, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima peserta didik dan 

tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai. 

b. Macam-macam Metode Pembelajaran 

         Secara umum metode pembelajaran bisa dipakai untuk semua mata 

pelajaran, termasuk mata pembelajaran Matematika. Adapun macam-

macam metode pembelajaran di antaranya yaitu: 
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1) Metode Ceramah 

         Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang sangat 

populer dikalangan para pendidik. Metode ini menekankan pada 

pemberian dan penyampaian informasi secara lisan kepada anak didik. 

Dalam pelaksanaannya, pendidik bisa menyampaikan materi. 

         Sisi positif dari metode ini adalah sangat cocok untuk 

menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak mungkin disampaikan 

dengan metide yang lain. Disamping itu, dengan ceramah suatu topik 

yang sederhana dapat dibuat dibuat menjadi menarik. Guru dapat 

menyampaikan topik itu dengan penuh intonasi, tekanan suara atau 

gerak-gerik tangan.
59

 

2) Metode Tanya Jawab 

         Metode tanya jawab adalah suatu metode pembelajaran yang 

menekankan pada cara menyampaikan materi pembelajaran oleh guru 

dengan jalan dengan mengajukan pertanyaan dan peserta didik 

memberikan jawaban. Metode ini dimaksudkan untuk meninjau 

pelajaran yang lalu agar pserta didik memusatkan lagi perhatiannya 

tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat 

melanjutkan pada pelajaran berikutnya.  

         Menurut Daradjat yang dikutip oleh Ah,ad dan lilik, metode 

tanya jawab merupakan salah satu metode mengajar yang dapat 

membantu berbagai kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. 
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Melalui metode ini guru dapat memperoleh gambaran sejauhmana 

pserta didik dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang 

diceramahkan. 

          Metode tanya jawab ini tidak dapat digunakan sebagai tolak 

ukur untuk menetapkan kadar pengetahuan setiap anak didik dalam 

suatu kelas, karena metode ini tidak memberi kesempatan yang sama 

pada setiap siswa untuk menjawab pertanyaan. Metode tanya jawab 

dapat dipakai oleh guru untuk menetapkan prkiraan secara umum 

apakah anak didik yang mendapat giliran pertanyaan sudah 

memahami bahan pelajaran yang diberikan. 
60

 

3) Metode Diskusi 

         Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari 

bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat 

menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Metode 

ini dimaksudkan untuk merangsang murit berfikir dan mengeluarkan 

pendapat sendiri, serta ikut menyumbangakan pikiran alam satu 

masalah bersama yang terkandung banyak kemungkinan-

kemungkinan jawaban.
61

 

         Maka yang dimaksud metode diskusi yaitu penyampaian materi 

pelajaran dengan guru memberikan ksempatan kepada siswa untuk 
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menyampaikan pendapatnya mengambil kesimpulan dan memecahkan 

masalah dalam proses pembelajaran.
62

 

4) Metode Demonstrasi 

         Menurut Daradjat yang dikutip oleh Ahmad dan Lilik, metode 

demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk 

memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana 

melakukan sesuatu kepada anak didik. 

         Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat 

efektif, sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan 

usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Menurut Ahmad dan lilik, 

“metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar yang 

memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu.” 

5) Metode Resitasi (Pemberian Tugas Belajar) 

         Menurut Daradjat yang dikutip oleh Ahmad dan Lilik, metode 

pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang menekankan 

pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk 

menyelesaikan sejumlah kecakapan, keterampilan tertentu. 

Selanjutnya hasil penyelesaian tugas tersebut dipertanggung jawabkan 

kepada guru. 

         Metode resitsi di samping merangsang siswa untuk aktif belajar, 

baik secara individual ataupun secara kelompok, juga menanamkan 
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tanggung jawab. Oleh sebab itu, tugas dapat diberikan secara 

individusl ataupun secara kelompok.
63

. 

6) Metode Kerja Kelompok 

         Metode kerja kelompok merupakan metode pembelajaran yang 

mengkondisikan yang mengkondisikan kelas terdiri dari kesatuan-

kesatuan anak didik yang memiliki potensi beragam untuk bekerja 

sama. 

         Guru dapat memanfaatkan cirri khas dan potensi tersebut untuk 

menjadikan kelas sebagai satu kesatuanmaupun dengan membaginya 

menjadi kelompok-kelompok kecil.kelompok-kelompok tersebut 

dibentuk untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama.
64

 

7) Metode Latihan (Drill) 

         Metode latihan merupukan metode pembelajaran yang 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan 

dari apa yang telah dipelajari. 
65

 Metode Metode Latihan (Drill) suatu 

cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan 

tertentu. Latihan adalah suatu tehnik mengajar yang mendorong siswa 

untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki 

ketangkasan/keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari.
66
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8) Metode Pemecahan Masalah 

         Metode pemecahan masalah (Problem Solving) menurut 

Sudirman, dkk. adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis 

dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban oleh 

siswa. Metode pemecahan masalah digunakan dalam pembelajaran 

yang membutuhkan jawaban atau pemecahan masalah. Metode ini 

sangat baik bagi pembinaan sikap ilmiah pada siswa. Dengan metode 

ini, para siswa belajar memecahkan suatu masalah menurut prosedur 

ilmiah. 
67

 

9) Metode Bermain Peran 

         Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peranan 

dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran 

adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang di gunakan untuk 

menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai, dengan tujuan 

untuk menghayati perasaan, sudut pandang dan cara berfikir 

seseorang. 

         Melalui metode bermain peran siswa diajak untuk belajar 

memecahkan masalah pribadi, dengan bantuan kelompok sosial yang 

anggotanya teman-temannya sendiri. Melalui bermain peran, para 
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siswa mengeksplorasi masalah-masalah hubungan antar manusia 

dengan cara memperagakannya. Hasilnya didiskusikan dalam kelas.
68

 

10) Metode Eksperimen 

         Metode eksperimen dilakukan dengan cara mempraktikkan buku 

resep yang dapat berupa petunjuk praktikum atau petunjuk dalam 

mengoperasikan alat. Siswa dituntut untuk melakukan percobaan atau 

mengamati suatu proses dan hasilnya. Metode ini banyak digunakan 

untuk mata pelajaran IPA. Metode ini bertujuan untuk membekali 

siswa dengan metode ilmiah. 

11) Metode Karya Wisata 

         Metode karya wisata dilakukan dengan cara mengajak anak-anak 

ke luar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa-

peristiwa yang ada hubungannya dengan materi pelajaran. Siswa tidak 

hanya bersenang-senang mengunjungi suatu tempat, namun juga ada 

upaya untuk mempelajari seuatu dari tempat yang dikunjunginya 

tersebut. metode karya wisata menuntut siswa untuk membuat laporan 

mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dialami di tempat wisata. 

12) Metode Simulasi 

        Simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura 

saja (dari fakta simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-
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olah; dan simulation yang artinya tiruan atau perbuatan yang pura-

pura saja). Tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik.
69

 

Berdasarkan macam-macam metode pembelajaran dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran bermacam-macam dan dapat digunakan sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan, sehingga pembelajaran dapat 

meningkat dan materi tersampaikan kepada peserta didik. 

4. Tinjauan tentang Kreativitas Guru dalam Mengembangkan Media 

Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

         Kata media berasal dari bahasa latin Medium yang secara harfiah dapat 

diartikan sebagai perantara. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun media 

secara umum adalah alat bantu proses pembelajaran.
70

 

         Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga mampu 

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara 

kreatif akan memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih baik dan dapat 

meningkatkan semangat mereka sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
71

 

         Media adalah semua bentuk perantara (perangkat) untuk menunjang 

tercapainya kompetensi dasar yang dibelajarkan yang dapat memberikan 

rangsangan kepada alat indera, digunakan untuk menyebarkan idea atau 
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informasi untuk disampaikan kepada penerima sehingga pesan-pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan jelas, mudah dimengerti dan konkret.
72

 

         Media sebagai alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar 

mengajar, yang dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh 

guru dalam menggunakan kata-kata atau kalimat. Pada alat bantu atau media 

pendidikan meliputi segala sesuatu yang dapat membantu proses 

penyampaian tujuan pendidikan.
73

 

         Dari berbagai pengertian media dapat disimpulkan bahwa media 

adalah alat bantu untuk menyampaikan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat 

dan memungkinkan seseorang memperoleh membentuk kompetensi 

keterampilan dalam proses pembelajaran.
74

 

         Pembelajaran juga dapat diartikan suatu proses komunikasi anatara 

pendidik, peserta didik, dan bahan ajar dan suatu komunikasi tidak akan 

berjalan lancar tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media yang 

digunakan. Dengan demikian media pembelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan pembelajaran secara aktif dan 

efisien. 

         Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengaktifkan 

komunikasi anatara pendidik, peserta didik, dan bisa memberikan 
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pengalaman yang nyata dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan 

peserta didik. 

Secara umum media pembelajaran mempunyai fungsi yaitu: 

1) Membantu memudahkan belajar bagi siswadan membantu 

memudahkan mengajar bagi guru. 

2) Memberi pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi 

konkrit) 

3) Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak 

membosankan) 

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

diimbangi oleh kekuatan indra lainnya. 

5) Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

6) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya.
75

 

Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan 

proses belajar mengajar. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan 

dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga seorang guru harus 

memilih media yang cocok dan tepat untuk proses pembelajaran dikelas. 

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

yaitu: 

1) Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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2) Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam 

memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media 

yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. 

3) Kondisi audien (siswa) dari segi subjek belajar menjadi perhatian 

yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan 

kondisi anak. 

4) Guru harus bisa mendesain media pembelajaran apabila disekolah 

tidak disediakan intinya guru harus sekreatif mungkin mendesain 

media pembelajaran yang akan digunakan. 

5) Media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan 

disampaikan kepada siswa secara tepat berhasil sehingga tujuan 

dapat tercapai dengan maksimal. 

6) Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus 

seimbang dengan hasil yang dicapai. Pemanfaatan media yang 

sederhana mungkin lebih menguntungkan dari pada menggunakan 

media canggih bilamana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan 

dana yang dikeluarkan
76

 

Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemilihan media, 

ada 4 kriteria pemilihan yang perlu diperhatikan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Dick dan Carey.Pertama, ketersediaan sumber setempat, 

artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber 

yang ada maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, apakah untuk 
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membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, tenaga dan fasilitasnya. 

Ketiga, faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan 

media yang digunakan untuk jangka waktu yang lama, artinya bila 

digunakan dimana saja dengan peralatan yang ada disekitarnya dan 

kapanpun serta mudah dibawa. Keempat, efektivitas dan efesiensi biaya 

dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekalipun nampaknya mahal 

namun mungkin lebih murah dibanding media lainnya yang hanya dapat 

digunakan sekali pakai.
77 

Dapat disimpukan bahwa untuk pemilihan media pembelajaran 

hendaknya media dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran serta media 

yang digunakan tidak harus mahal tetapis eefektif mungkin serta mudah 

didapatkan disekitar kita. 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

         Media atau sumber belajar secara garis besarnya, terdiri atas dua jenis 

yaitu:
78

 

1) Media atau sumber belajar yang dirancang, yaitu media dan sumber 

belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar 

yang terarah dan bersifat formal. 

2) Media atau sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu media dan 

sumber belajar yang tidak di desain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya yang ditemukan, diterapkan dan 
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dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Klasifikasi jenis media 

bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, bahan, serta cara 

pembuatannya. 

Dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi:
79

 

1) Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

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

tidak cocok untuk orang tuli atau yang mempunyai kelainan 

pendengaran.
80

 

2) Media Visual 

Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual atau 

media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini 

menampilkan gambar diam seperti film rangkai, foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau 

simbol yang bergerak seperti film bisu.
81

 

3) Media Audiovisual 

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik 

karena mencakup kedua jenis media.
82

 

 

                                                           
79

 Asra dan Sumiati, Metode Pembelajaran Pendekatan Individual, (Bandung: Rancaekek 

Kencana, 2007), hal. 5-9 
80

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: CV Sinar Baru, 

2003), hal. 129 
81

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya), 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 2010), hal. 56 
82

 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Depok: Grafindo Raja Persada, 2012), hal. 63 



55 

 

 
 

Sedangkan dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi:
83

 

1) Media dengan adanya daya liput luas dan serentak. Penggunaan 

nedia ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat 

menjangkau jumlah anak didik yang banyak. Contohnya: televisi dan 

radio. 

2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media 

ini biasanya membutuhkan tempat dan ruang yang khusus. Contoh: 

film dan sound slide. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Qurotul A‟yunin (2019) yang berjudul “Kreativitas Guru dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hidayah 2 Betak Kalidawir Tulungagung Kelas IV dan V Tahun Ajaran 

2018/2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengembangkan 

strategi yang disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. 

Mengembangkan metode yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa. 

Guru dalam mengembangkan gaya belajar siswa harus menyesuaikan 

strategi dan metode yang disesuaikan dengan materi. 

2. Septy Lailatuzzahro‟ (2019) yang berjudul “Upaya Guru dalam 

Meningkatkan Pembelajaran Matematika di MI Al Hidayah 01 Betak 

Kalidawir Tulungagung”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) 

Dalam proses pembelajaran guru matematika di Madrasah Ibtidaiyah Al 

Hidayah 01 Betak Kalidawir yaitu guru mengembangkan metode 

pembelajaran dengan tidak hanya menggunakan satu metode dalam satu 

pertemuan, diterapkan sesuai materi yang disampaikan, karakter siswa dan 

kondisi siswa. (2) Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan guru 

matematika yaitu dengan menggunakan media yang beragam dan bervariasi, 
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pemilihan media sesuai materi, situasi, kondisi, sarana-prasarana serta 

kemampuan guru dalam mengembangkannya. (3) Pengoptimalan 

pengelolaan kelas dilakukan dengan cara menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan, penataan tempat duduk dan mengajak belajar didalam dan 

di luar kelas dengan menyesuaikan materi. 

3. Solikatul Zanah (2019) yang berjudul “Kreativitas Guru dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta Didik di MI Roudlotul Ulum Jabalsari 

Sumbergempol Tulungagung”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) 

metode guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah: a) 

dalam mengatasi kesulitan belajar guru berusaha untuk memahami terlebih 

dahulu metode yang akan digunakan, b) menyesuaikan metode tersebut 

dengan isi materi, c) guru menggunakan metode bervariasi pada 

pembelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 

sederhana, penugasan dan praktik, d) guru bermusyawarah dalam memilih 

dan menentukan metode-metode yang akan digunakan dalam 

pembelajarannya sehingga dapat memudahkan guru dalam menyampaikan 

materinya. 2) strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah: a) guru lebih meningkatkan penguasaan materi, b) pemberian 

motivasi, c) menggunakan strategi pembelajaran bervariasi seperti strategi 

kooperatif (strategi pembelajaaran berkelompok) dan picture and picture, d) 

mengadakan ulangan serta perbaikan. 3) pendekatan guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, 

pendekatan pembelajaran berdasarkan pada memecahkan masalah yakni: 

pendekatan individu dan pendekatan kelompok. Kedua pendekatan 

pembelajaran berdasarkan materi yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan 

material centre strategies. 

4. Nurul Lailatul Nikmah (2019) yang berjudul “Kreativitas Guru Al Qur‟an 

Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik di MI Manba‟ul 

„Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung”. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa: (1) Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik meliputi kesulitan menulis arab, membaca arab, menalar, dan lamban 
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dalam belajar (slowlearner). Guru sebagai fasilitator mampu memberikan 

contoh dan menyampaikan materi dengan baik. Selain itu, guru juga mampu 

menggunakan material lain selain LKS dalam menyampaikan pembelajaran 

yakni Al Qur‟an dan Juz Amma. Guru juga mengajak ke masjid ataupun 

tetap di kelas saat pembelajaran tergantung kebutuhan.; (2) Guru 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan metode drill dalam 

pembelajaran guna melatih kebiasaan kepada peserta didik untuk mengikuti 

bacaan guru dan menjadi pendengar yang baik khususnya bagi yang 

mengalami kesulitan membaca arab, namun sebelum mengikuti bacaan 

guru, peserta didik diberi instruksi untuk relax, memejamkan mata, dan 

konsentrasi.; (3) Guru menggunakan media yang sederhana, mudah didapat, 

ekonomis, dan menarik seperti potongan kertas warna warni, selain itu guru 

juga mampu menggunakan media audio-visual sehingga pembelajaran tidak 

monoton menggunakan papan tulis saja. 

5. Nila Husna Alfi Rohmah (2019) yang berjudul “Kreativitas Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Di MI Tarbiyatul Islamiyah 

Tenggur Rejotangan Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Kreativitas guru memanfaatkan lingkungan alam asli sebagai sumber 

belajar di MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung yaitu: 

a) guru mempertimbangkan beberapa kriteria sebelum menentukan sumber 

belajar yang akan digunakan, b) guru mampu menguasai sumber belajar, c) 

guru mempersiapkan RPP, d) guru menyesuaikan materi dengan sumber 

belajar yang akan digunakan, e) guru jika diperlukan dapat membawa 

sumber belajar dari alam ke dalam kelas agar dapat digunakan setiap saat. 

(2) Kreativitas guru memanfaatkan lingkungan alam buatan sebagai sumber 

belajar di MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung yaitu: 

a) sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan, kondisi, dan 

lingkungan belajar peserta didik, b) guru menciptakan lingkungan belajar 

dengan berbagai perlengkapan belajar, c) guru menyiapkan berbagai macam 

referensi untuk membantu menambah wawasan siswa, d) guru 

menyesuaikan materi yang akan disampaikan dengan kondisi sekolah, e) 



58 

 

 
 

guru memastikan lingkungan tersebut dapat menjawab rasa keingintahuan 

siswa. (3) Kreativitas guru memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sumber 

belajar di MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung yaitu: 

a) guru dan siswa menentukan tujuan belajar yang diharapkan setelah 

melaksanakan kegiatan belajar, b) guru menentukan objek yang akan 

dikunjungi disesuaikan dengan tema atau materi yang akan dipelajari, c) 

guru menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan, d) guru 

mempersiapkan perizinan jika diperlukan, e) guru melakukan persiapan 

teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. 

6. Siti Choirotun Nikmatus Solechah (2018) yang berjudul “Kreativitas Guru 

Fiqh dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di MTs Darul Hikmah 

Tawangsari Kecamatan Kedungwaru”. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa: Kreativitas guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran di MTs Darul Hikmah Tawangsari yang meliputi 

penggabungan dua atau lebih media pembelajaran dalam satu kali proses 

pembelajaran, memanfaatkan sarana prasarana dengan semaksimal mungkin 

dengan menyesuaikan situasi dan kondisi siswa, dimana bentuk kreativitas 

tersevut telah tergambar seperti (gambar, poster, buku, dan LCD proyektor).  

7. Dika Tripitasari (2016) yang berjudul “Kreativitas Guru dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kauman Tulungagung”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kreativitas guru dalam 

menggunakan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN1 

Kauman Tulungagung antara lain guru melaksanakan tugasnya secara 

profesional, guru menerapkan strategi pembelajaran induktif, strategi 

pembelajaran interaktif (interactive instruction), strategi pembelajaran 

langsung (direct instruction), guru menerapkan menejemen kelas dengan 

baik, guru menggunakan humor. (2) Kreativitas guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kauman 

Tulungagung antara lain guru berkreasi dengan cara mengkombinasikan 

beberapa metode dalam satu kali pertemuan, guru menerapkan metode 

pembelajaran secara bervariasi dan tidak monoton. (3) Kreativitas guru 
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dalam menggunakan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kauman Tulungagung antara lain guru menggunakan media yang 

efektif dan efisien, guru menggunakan media pembelajaran berbasis 

internet, guru tidak selalu menyediakan media tetapi adakalanya guru 

melibatkan siswa untuk mencari media yang tepat. 

8. Arinatussa‟diyah (2016) yang berjudul “Kreativitas Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Agama Islam di SMK Siang 

Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kreativitas guru 

dalam menggunakan metode yaitu dengan menerapkan metode yang 

bervariasi dan tepat dalam pembelajaran. Penggunaan metode yang 

bervariasi bertujuan agar proses pembelajaran lebih menarik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu metode harus disesuaikan 

dengan materi pelajaran, kondisi, minat dan kemampuan siswa. (2) Guru 

kreatif dengan menggunakan media yang beragam dan sesuai dengan materi 

pelajaran. Guru juga mengembangkan media dengan mencari dan 

mengeksplorasi media pembelajaran selain yang disiapkan oleh pihak 

sekolah. (3) Kreativitas Guru dalam menggunakan sumber belajar yaitu 

guru memanfaatkan sumber belajar yang ada di kelas maupun di luar kelas, 

bahkan di luar sekolah. 

9. Nur Indah Fitriani (2016) yang berjudul “Kreativitas Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Dalam proses pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulungagung mengembangkan 

metode pembelajaran dengan mengkombinasikan beberapa metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kurikulum 2013. 

(2) Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam adalah dengan memanfaatkan beberapa media 

pembelajaran yang sesuai dengan materinya. (3) Pengembangan sumber 

belajar yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam adalah dengan 

memanfaatkan beberapa sumber belajar yang sesuai dengan materi dan 
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mengembangkan materi dengan menyusun Lembar Kerja Siswa melalui tim 

Musyawarah Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tulungagung. 

Uraian penelitian terdahulu di atas menunjukkan beberapa perbedaan dan 

juga persamaan terhadap penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Adapun 

perbedaan dan persamaan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian yang Relevan 

Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

Qurotul 

A‟yunin 

Kreativitas 

Guru dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pembelajaran 

Matematika di 

Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 2 

Betak 

Kalidawir 

Tulungagung 

Kelas IV dan 

V Tahun 

Ajaran 

2018/1019 

 Penelitian ini sama-

sama meneliti tentang 

cara guru dalam 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

matematika. 

Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Fokus penelitian yang 

terbaru ini terdiri dari 

model, metode, serta 

media pembelajaran 

yang digunakan dalam 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

matematika. Sedangkan 

penelitian ini fokus 

penelitiannya adalah 

strategi, metode dan 

gaya belajar siswa. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

Septy 

Lailatuzza

hro‟ 

Upaya Guru 

dalam 

Meningkatkan 

Pembelajaran 

Matematika di 

MI Al Hidayah 

01 Betak 

Kalidawir 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas cara 

guru dalam 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

matematika. 

Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Penelitian sebelumnya 

membahas tentang 

upaya guru, sedangkan 

penelitian terbaru ini 

membahas tentang 

kreativitas guru.  

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

Solikatul 

Zanah 

Kreativitas 

Guru dalam 
 Penelitian ini sama-

sama membahas 

 Penelitian ini 

membahas tentang 
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Mengatasi 

Kesulitan 

Belajar Peserta 

Didik di MI 

Roudlotul 

Ulum Jabalsari 

Sumbergempol 

Tulungagung 

tentang kreativitas 

guru. Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

kreativitas guru dalam 

mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

Sedangkan penelitian 

yang baru membahas 

tentang kreativitas guru 

dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

Nurul 

Lailatul 

Nikmah 

Kreativitas 

Guru Al 

Qur‟an Hadits 

dalam 

Mengatasi 

Kesulitan 

Belajar Peserta 

Didik di MI 

Manba‟ul 

„Ulum 

Buntaran 

Rejotangan 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Penelitian ini 

membahas tentang 

kreativitas guru Al-

Quran Hadist. 

Sedangkan penelitian 

yang baru meneliti guru 

matematika. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

Nila 

Husna 

Alfi 

Rohmah 

Kreativitas 

Pemanfaatan 

Lingkungan 

Sekolah 

Sebagai 

Sumber 

Belajar Di MI 

Tarbiyatul 

Islamiyah 

Tenggur 

Rejotangan 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. 

 Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Penelitian terbaru fokus 

penelitiannya lebih 

luas, tidak hanya 

membahas tentang 

pemanfaatan media dan 

sumber belajar. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

Siti 

Choirotun 

Nikmatus 

Solechah 

Kreativitas 

Guru Fiqh 

dalam 

Pemanfaatan 

Media 

Pembelajaran 

di MTs Darul 

Hikmah 

Tawangsari 

Kecamatan 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. 

 Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Penelitian terbaru fokus 

penelitiannya lebih 

luas, tidak hanya 

membahas tentang 

pemanfaatan media 

pembelajaran. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 
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Kedungwaru 

Dika 

Tripitasari 

Kreativitas 

Guru dalam 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

di SMPN 1 

Kauman 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. 

 Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Waktu dan tempat 

penelitian yang 

berbeda. 

 Meneliti kreativitas 

guru pada mata 

pelajaran yang berbeda. 

Arinatuss

a‟diyah 

Kreativitas 

Guru PAI 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pembelajaran 

Agama Islam 

di SMK Siang 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. 

 Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Fokus penelitian yang 

berbeda. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

 Meneliti kreativitas 

guru pada mata 

pelajaran yang berbeda. 

Nur Indah 

Fitriani 

Kreativitas 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

Meningkatkan 

Prestasi 

Belajar Siswa 

di Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Negeri 1 

Tulungagung 

 Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang kreativitas 

guru. 

 Menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

 Teknik pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

 Fokus penelitian yang 

berbeda. 

 Waktu dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

 Meneliti kreativitas 

guru pada mata 

pelajaran yang berbeda. 

 

Kesembilan penelitian diatas semuanya memiliki kesamaan dan kemiripan 

dengan skripsi penulis, diantaranya sama sama membahas tentang kreativitas guru 

dalam pembelajaran. Gambaran singkat tentang beberapa penelitian terdahulu di 

atas, masih terdapat ruang bagi peneliti melakukan penelitian yang baru meskipun 

dengan tema yang hampir sama. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 
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yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal ini memungkinkan dampak atau 

hasil yang berbeda pula meski dalam tema yang hampir sama sekalipun. Pada 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan 

mengenai kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika, maka dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap lebih 

mendalam mengenai kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dengan mengembangkan strategi, metode serta media pembelajaran. 

 

C. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Mengembangkan 

strategi 

pembelajaran 

Kualitas pembelajaran akan meningkat 

Mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

Mengembangkan 

media 

pembelajaran 
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         Berdasarkan bagan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa kreativitas 

guru matematika dalam kegiatan proses belajar mengajar sangat penting, 

terutama dalam mengembangkan strategi pembelajaran, metode pembelajaran 

serta media pembelajaran. Strrategi pembelajaran merupakan kegiatan 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan juga peserta didik agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seorang guru harus kreatif dalam 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat sebelum melakukan proses 

belajar mengajar agar pembelajaran berjalan efektif serta efisien. 

         Metode dan media pembelajaran merupakan alat dan juga cara yang 

digunakan oleh guru untuk mempermudah melakukan interaksi dan 

komunikasi dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Kreativitas seorang guru dalam mengembangkan metode dan 

media pembelajaran sangat dibutuhkan, agar peserta didik dapat termotivasi 

untuk memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Metode yang digunakan juga harus bervariasi agar tidak monoton dan 

membosankan, selain itu guru juga harus menggunakan media pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian peserta didik. Dalam penggunaan metode dan 

media seorang guru harus menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan 

agar siswa mudah menerima dan memahami materi tersebut. Dengan adanya 

kreativitas guru dalam mengembangkan strategi, metode, serta media 

pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

peserta didik. 


