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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas dan menghubungkan antara kajian pustaka 

dengan temuan yang ada di lapangan. Terkadang apa yang ada di dalam kajian 

pustaka dengan kenyataan yang ada di lapangan tidak sama dengan kenyataan, atau 

sebaliknya. Keadaan inilah yang perlu dibahas lagi, sehingga perlu penjelasan lebih 

lanjut antara kajian pustaka yang ada dengan dibuktikan dengan kenyataan – 

kenyatan yang ada. Berkaitan dengan judul skripsi ini akan menjawab fokus 

penelitian, maka dalam bab ini akan membahas satu persatu fokus penelitian yang 

ada. 

A. Kreativitas Guru PAI pada Metode Ceramah Pembelajaran Agama Islam 

di SMA Pawyatan Daha Kediri 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kreativitas dalam 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam penggunaan 

metode pembelajaran agar siswa tidak mengalami kejenuhan pada saat proses 

pembelajaran. Kreativitas seorang guru dalam pembelajaran yang 

dipertimbangkan sebelumnya akan mempermudah guru dalam penyampaian 

tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif 

dan efisien. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agama 

Islam di sekolah seorang guru harus bertindak kreatif dalam mengajar. Salah satu 
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upayanya yaitu kreatif dalam menggunakan metode, yakni dengan 

menggabungkan dan mengolaborasikan beberapa metode dalam pembelajaran. 

Guru PAI di SMA Pawyatan Daha Kediri bertindak kreatif pada saat 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dengan cara 

menggabungkan dan mengkolaborasikan metode ceramah dengan metode 

lainnya. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat S.C. Utami Munandar bahwa secara 

operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibel), dan orisinalitas dalam berfikir 

serta kemampuan untuk mengolaborasi (mengembangkan, memperkaya, 

memperinci) suatu gagasan.
1
 

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan 

untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan 

operasional pembelajaran. Karenanya terdapat suatu prinsip yang umum dalam 

memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan 

dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi 

sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan diterima peserta 

didik.
2
 

Menjadi guru yang kreatif, professional, dan menyenangkan dituntut untuk 

memiliki kemampuan memilih metode pembelajaran yang efektif dan dapat 

                                                           
1
 S.C. Utami Munandar, Mengembangakn Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, Penuntun Bagi Guru 

dan Orang Tua,( Jakarta : PT. Gramedia, 1992), hal. 47 
2
 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM : Pembelajaran Aktif, inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, (Semarang : Rasail Media Group, 2008), hal. 17 



131 
 

menjadi inovator bagi peserta didiknya. Hal ini penting terutama untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Cara guru 

melakukan suatu kegiatan pembelajaran memerlukan metode yang berbeda 

dengan metode pembelajaran lain.  

Proses pembelajaran yang baik hendaknya menggunakan metode secara 

bervariasi atau bergantian satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi, 

karena setiap metode pasti mempunyai kelebihan san kekurangan. Menurut 

Buchari Alma “membuat variasi adalah hal yang sangat penting dalam perilaku 

ketrampilan mengajar”.
3
 Karena setiap metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu metode ceramah dikolaborasikan dan ditunjang 

dengan metode lainnya. Pengolaborasian metode bertujuan agar proses 

pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga siswa tidak cepat 

bosan ketika menerima pelajaran, yang selanjutnya akan membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan guru di SMA Pawyatan Daha 

Kediri dengan melakukan variasi metode ketika menyampaikan materi agama 

tentang bab shalat yaitu metode ceramah, praktek dan hafalan. Dimana  metode 

ceramah sebagai arahan kepada siswa agar siswa mempunyai pemahaman yang 

sama tentang sholat., praktek dan hafalan digunakan ketika siswa 

mempraktekkan shalat di mushola.  

                                                           
3
 Buchari Alma, dkk. Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, (Bandung : 

Alfabeta, 2009) hal. 42 
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Shalat dalam ajaran Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, 

terlihat dari pernyataan – pernyataan yang terdapat pada Al – Qur’an dan 

Sunnah, diantaranya ialah: 

a. Shalat dinilai sebagai tiang agama (Sunnah Nabi) 

b. Shalat merupakan kewajiban yang paling pertama diturunkan kepada Nabi 

(peristiwa Isra’ Mi’raj) 

c. Shalat merupakan kewajiban universal yang telah diwajibkan kepada nabi 

– nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 

d.  Shalat merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. 

e. Shalat merupakan ciri penting dari orang yang taqwa. 

f. Shalat merupakan ciri orang yang berbahagia. 

g. Shalat mempunyai peranan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan yang 

jahat dan munkar.
4
 Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al – Ankabut 

:45. 

  

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu  Al – Kitab (Al – 

Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan – perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat – ibadat yang 

                                                           
4
 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar – Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2008), hal. 149-150 
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lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al – Ankabut : 

45). 

Dizaman modernisasi sekarang ini banyak remaja yang kurang mengetahui 

betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah swt. Mereka dengan 

mudahnya meninggalkan kewajiban shalat 5 waktu tanpa merasa mereka telah 

melakukan dosa yang sangat besar karena yang telah kita ketahui amalan 

shalatlah yang nanti akan dipertanggungjawabkan pertama kali kelak di akhirat. 

Disinilah peran guru dalam menanamkan didalam hati peserta didik bahwa shalat 

itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan, mereka akan resah 

apabila sampai meninggalkan shalat. Dengan mewajibkan siswa shalat dhuhur 

disekolah berjamaah merupakan awal kebiasaan yang bagus yang dilakukan oleh 

guru agama. 

Bagi guru agama yang ingin berhasil dalam menjalankan tugas sucinya 

sebagai pendidik agama, maka ia harus mengetahui cara – cara mendidik agama, 

yakni dapat memilih materi yang cocok dengan murid yang dihadapi dan dapat 

pula memilih metode yang tepat.
5
 

Selanjutnya guru melakukan variasi metode ceramah dengan metode lainnya 

untuk menjelaskan materi tentang permasalahan remaja saat ini kemudian 

menggunakan metode tanya jawab, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 

tentang bagaimana solusi permasalahan tersebut. Selain itu guru juga 

menggunakan ilustrasi, guru mengontekskan dengan kehidupan nyata. 

                                                           
5
 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta : PT Bina Ilmu, 2004), hal. 6 
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Memperhatikan permasalahan remaja saat ini yang kenyataannya 

menimbulkan merosotnya akhlak sebagian besar bangsa kita, tentunya 

penyelenggara pendidikan agama beserta guru agama tergugah untuk merasa 

bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan agama 

agar mampu membantu mengatasi kemerosotan akhlak yang sudah parah itu.
6
 

Pendidikan agama adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan 

kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup 

sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan di akherat.
7
 

Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki budi pekerti/akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah budi 

perkerti/akhlak merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang ahrus diutamakan 

dalam pendidikan agama Islam untuk ditanamkan/diajarkan kepada anak didik. 

Dengan melihat arti pendidikan Islam kita berusaha untuk membentuk manusia 

yang berkepribadian kuat dan baik (berakhlak alkarimah) berdasar pada ajaran 

agama Islam.
8
 

Akan jelas kiranya bahwa peranan guru agama sangat menentukan. Metode 

yang baik akan mampu mencapai tujuan, bila guru agama itu sendiri tidak baik 

pribadinya dan sebaliknya metode yang kurang baik akan berhasil dengan sukses, 

                                                           
6
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 25 
7
 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam…, hal. 15 

8
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam…, hal. 22 
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bila guru sebagai pelaksana adalah orang yang berkepribadian baik, sehingga 

murid sanggup mengamalkan ajaran agama secara continue dan sehari – hari.
9
 

Tujuan penggunaan metode yang tepat dalam pendidikan adalah untuk 

memperoleh efektifitas dari kegunaan metode itu sendiri. Seorang guru ketika 

menggunakan metode tertentu dikatakat tepat dan efektif terlihat apabila peserta 

didik merasa senang dan tidak terbebani serta timbulnya minat dan perhatian 

untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut.
10

 

Seorang guru hendaknya berusaha agar siswa tidak merasa bosan dalam 

pembelajaran. Salah satunya upayanya yaitu dengan memvariasikan metode 

ceramah dengan metode lainnya dalam mengajar. 

Penjelasan di atas didukung oleh E. Mulyasa dalam bukunya “Men jadi Guru 

Profesional”, menurutnya salah satu ketrampilan mengajar yang sangat berperan 

dan menentukan kualitas 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 kegiatan pembelajaran salah satunya dengan 

mengadakan variasi dalam penggunaan metode pembelajaran.
11

 

Terdapat beberapa jenis metode yang digunakan dalam pembelajaran agama 

Islam di sekolah. Kreativitas dalam metode pembelajaran yang digunakan akan 

membantu guru menyampaikan materi pelajaran. Guru PAI sebaiknya 

mengetahui jenis – jenis metode pembelajaran, agar dapat menyesuaikan metode 

                                                           
9
 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam…, hal. 8 

10
 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hal. 101 

11
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 78-80 
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tersebut dengan faktor – faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran 

apabila divariasikan dengan metode yang lainnya agar tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai. 

Adapun beberapa metode pembelajaran PAI di SMA Pawyatan Daha Kediri 

yang divariasikan dengan metode ceramah diantaranya metode hafalan, metode 

praktek, metode tanya jawab. Selain itu guru juga menggunakan metode ilustrasi 

dengan mengkontekskan dengan kehidupan nyata. Dan juga keunikan yang 

merupakan ciri khas dari guru PAI di SMA Pawyatan Daha Kediri yaitu terletak 

pada intonasi pada saat pembelajaran yang mempunyai keunikan yang membuat 

siswa menjadi tidak merasa bosan dalam pembelajaran. 

Hal tersebut didukung oleh J.J Hasibuan dan Moedjiono dalam bukunya 

“Proses Belajar Mengajar”. Menurut beliau hal terdapat komponen – komponen 

variasi dalam mengajar diantaranya adalah variasi suara yaitu, keras-lemah, sepat 

lambat, tinggi-rendah, dan besar-kecilnya suara dan pemusatan perhatian, dapat 

dikerjakan secara verbal, isyarat atau dengan menggunakan model. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka guru PAI harus lebih kreatif lagi pada 

penggabungan dan pengolaborasian metode ceramah dengan metode lainnya 

dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan ketepatan dalam 

pengolaborasiannya. Penggabungan metode ceramah dengan metode lainnya 

yang tepat akan menentukan kualitas pembelajaran bertujuan agar para siswa 

lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Sebaliknya 

apabila penggabungan metode tidak tepat maka guru akan mengalami kesulitan 
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dan akan gagal dalam penyampaian materi yang akan membuat kebingungan 

pada siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kreatifitas guru dalam metode 

pembelajaran ceramah ialah dengan menggabungkan dan mengkolaborasikan 

metode ceramah dengan metode lainnya dengan mempertimbangkan kelemahan 

dan kelebihan dari masing – masing metode, sehingga terjadi ketepatan dalam 

penggabungan metode tersebut dan guru berhasil dalam menyampaikan materi. 

Hal ini bertujuan agar siswa lebih mengerti tentang materi yang disampaiakan 

sehingga akan membantunya dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Demikian pula dalam mendidik dan mengajar umat, Nabi selalu 

memperhatikan masalah metode. Salah satu sebab keberhasilan beliau dalam 

mengemban misi kerasulannya adalah sikap beliau yang sangat didaktis dalam 

menyampaikan dakwahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah 

Ali – Imran : 159. 

 

 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
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mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”. 

Pelajaran yang dapat diambil dari firman Allah tersebut di atas adalah bahwa 

untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran haruslah dengan cara didaktis 

metodis, artinya harus dengan cara yang tepat, bijaksana, dan tidak boleh kasar 

agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.  

 

B. Kreativitas Guru PAI pada Metode Diskusi Pembelajaran Agama Islam di 

SMA Pawyatan Daha Kediri 

Guru PAI di SMA Pawyatan Daha Kediri bertindak kreatif pada metode 

pembelajaran diskusi, yakni dengan memvariasika metode diskusi dengan 

metode yang lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat E. Mulyasa dalam bukunya “Menjadi Guru 

Profesional”, menurut beliau salah satu ketrampilan mengajar yang sangat 

berperan dan menentukan kualitas 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 kegiatan pembelajaran salah satunya 

dengan mengadakan variasi dalam penggunaan metode pembelajaran.
12

 

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Majid bahwa: 

                                                           
12

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 78-80 
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Kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya terkait 

dengan tafsiran tentang sejauh mana kemampuan para guru mampu dalam 

menerapkan berbagai variasi metode dalam mengajar.
13

 

 

Metode diskusi merupakan kegiatan tukar menukar informasi, pendapat dan 

unsur – unsur pengalaman secara teratur.
14

 Dalam pengertian umum, diskusi 

ialah suatu proses yang melibatkan dua hal atau lebih individu yang berintegrasi 

secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang 

sudah tertentu melalui cara tukar menukar informasi (information sharing), 

mempertahankan pendapat (self maintenance), atau pemecahan masalah 

(problem solving). Metode diskusi dalam pendidikan adalah suatu cara 

penyajian/penyampaian bahan pelajaran, dimana guru memberikan kesempatan 

kepada para siswa/ kelompok – kelompok siswa untuk mengadakan pembicaraan 

ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 

berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah.
15

 Dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam, metode ini sangat membantu anak didik untuk dapat 

mengetahui lebih banyak tentang Islam dan dapat saling mengahargai perbedaan. 

Kreativitas guru dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses 

yang sifatnya sebagai gambaran, proses itu memikirkan berbagai ide atau 

gagasan dalam mengelola dan mengembangkan pelajaran. Dalam proses belajar 

mengajar, menciptakan gagasan atau ide baru merupakan keasyikan tersendiri 

dan penuh dengan tantangan bagi guru yang kreatif. 

                                                           
13

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam…, hal. 283 
14

 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam.., hal. 57 
15

 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam…, hal. 145 
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Di SMA Pawyatan Daha Kediri dalam memvariasikan metode pembelajaran 

guru selalu menyesuaikan  terlebih dahulu metode yang akan digunakan dan 

harus sesuai dengan materi pelajaran, kondisi, dan kemampuan siswa. Agar 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Misalnya ketika menyampaikan materi agama tentang bab makanan halal dan 

haram yaitu dengan metode diskusi, metode problem learning, tanya jawab, dan 

ceramah, sedangkan materi tentang bab akhlak yaitu dengan metode diskusi, 

short card, dan hafalan. Guru juga menggunakan metode uswatun hasanah 

dengan memberikan teladan yang baik bagi siswa. 

Menurut Fathurrahman Pupuh dan Hamruni menyatakan bahwa: 

Salah satu ketrampilan pengajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 

sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal.
16

 

 

 

Agama atau religi merupakan bagian yang cukup penting dalam kehidupan 

apalagi seorang anak. Dalam agama juga memuat pedoman bagi remaja untuk 

bertingkah laku dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, dan harus benar – 

benar tertanam dalam jiwa remaja.  

Aspek akhlak yang ada di dalam pendidikan agama Islam menekankan pada 

pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela 

dalam kehidupan sehari – hari. Aspek tersebut dapat ditanamkan kepada peserta 

didik melalui pembelajaran yang menggunakan pendekatak kontekstual, yang 

intinya selalu mengaitkan pembelajaran PAI dengan konteks dan pengalaman – 

                                                           
16

 Hamruni,Strategi Pembelajara,( Yogyakarta : Insan Madani, 2011), hal. 7 
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pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam atau konteks masalah – 

masalah serta situasi – situasi riil kehidupannya.
17

  

Seorang guru hendaknya dapat menjadi contoh bagi siswanya dengan selalu 

bertindak positif dimanapun berada. Ia harus bisa menjadi seorang pendidik, 

bukan hanya menjadi seorang pengajar yang tugas dan kewajibannya hanya 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Akan tetapi dapat menjadikan 

dirinya segabai gambaran terhadap apa yang telah disampaikannya. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Achmad Patoni yakni: 

Pendidik adalah salah satu faktor yang sangat penting, karena pendidik itulah 

yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi pesertadidik. 

Pendidik tidak sama dengan pengajar, sebab pengajar hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Perstasi tertinggi yang 

dapat dicapai oleh seorang pengajar apabila ia telah berhasil membuat murid 

memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan kepadanya.
18

 

 

Seorang pendidik bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan materi 

pelajaran kepada murd, tetapi juga membentuk kepribadian seorang peserta 

didik, yang pada akhirnya peserta didik memiliki kepribadian yang utama. Lebih 

– lebih pendidik agama mempunyai pertanggung jawaban yang lebih berat 

dibanding dengan pendidik pada umumnya, karena selain bertanggung jawab 

terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai ajaran Islam, ia bertanggung 

jawab terhadap Allah swt. 

Di samping itu dalam pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi 

siswa. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, sebaiknya guru terlebih dahulu 

                                                           
17

 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam…, hal. 33 
18

 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam…, hal. 24 
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memahami kondisi siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar 

yang kondusif agar mereka lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Pembelajaran juga harus memperhatikan minat dan kemampuan siswa, 

karena penggunaan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan 

pembelajaran. 

Penjelasan diatas didukung oleh M. Basyirudin Usman dalam bukunya yang 

berjudul “Metodologi Pembelajaran Agama Islam”. Menurut beliau pemakaian 

metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, dan kondisi 

ligkungan (setting) di mana pengajaran berlangsung.
19

 Sabda Rasulullah yang 

berarti : 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepadaku At Tayyah dari Anas bis 

Malik dari Nabi Saw. beliau bersabda: “permudahlah dan jangan persulit, 

berilah gambar gembira dan jangan membuat orang lari”.
20

 

 

Hadits diatas menerangkan bahwa salah satu prinsip dalam proses belajar 

mengajar itu adalah mempermudah penjelasan kepada peserta didik, jangan 

mempersulit penjelasan – penjelasan hingga membuat peserta didik sulit untuk 

mengerti dan memahami pelajaran yang disampaikan. Pilihlah penjelasan yang 

mudah dicerna oleh peserta didik dengan Bahasa yang tepat, lugas, simpel. 
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Begitu juga dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi serta tingkat kemampuan peserta didik tanpa mengabaikan aspek 

tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan.
21

 

Guru yang kreatif harus bisa memilih metode mengajar yang baik yang selalu 

menyesuaikan dengan materi pelajaran maupun kondisi siswa yang ada. Metode 

yang digunakan guru dalam mengajar akan berpengaruh terhadap lancarnya 

proses belajar mengajar, dan menentukan tercapainya tujuan dengan baik. Untuk 

itu diusahakan dalam memilih metode yang menuntut kreativitas pengembangan 

pemahaman siswa dan membangkitkan semangat siswa dalam belajar. 

Dalam proses pembelajaran keberadaan kreativitas itu penting, artinya bahwa 

dalam mengajar guru perlu mempunyai ketrampilan dalam mengelola bahan 

pelajaran yang disampaikan dengan cara membuat variasi atau kombinasi baru 

agar tidak terjadi kebosanan. Para guru atau pendidik mengetahui bahwa 

penggunaan variasi yang diberikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

akan merangsang siswa untuk selalu giat belajar. Seperti halnya yang 

diungkapkan E. Mulyasa bahwa: 

Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan 

yang universal karena semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan 

dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan 

motivator, yang berada di proses pendidikan. Akibat dari fungsi ini, guru 

senantiasa berusahaberusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam 

melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia 

memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas 

menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik 

dari yang telah dikerjakan sebelumnya dan apa yang dikerjakan di masa yang 

akan mendatang  lebih baik dari sekarang.
22
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Adanya ketertarikan pada diri siswa akan menambah kegembiraannya pda 

pelajaran yang ditekun, dan dengan hal itu selain siswa mendapatkan pengalaman 

yang jauh lebih menyenangkan, siswa juga mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan. Ketertarikan siswa pada guru mata pelajaran PAI akan 

membawanya untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai hasil belajar 

mereka kea rah yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa betapa pentingnya 

mengembangkan krativitasnya dalam mengajar, karena sebagian dari usaha guru 

yang sukses tertumpu pada membangkitkan ketertarikan siswa pada mata 

pelajaran. Kreativitas guru tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan mengajar dan juga sikap belajar siswa yaitu motovasi belajar siswa 

akan semakin meningkat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka guru PAI harus memperhatikan kriteria 

pemilihan metode sebelum mengajar, misalnya harus sesuai dengan materi dan 

karakteristik siswa. Penggunaan metode yang tepat akan menentukan efektifitas 

pembelajaran, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sebaliknya jika 

tidak tepat dalam memilih dan menggunakan metode, maka guru akan 

mengalami kegagalan dalam menyampaikan materi, sehingga dapat menhambat 

pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas guru pada metode 

pembelajaran diskusi ialah melakukan variasi pada metode pembelajaran diskusi, 

yakni dengan memvariasikan beberapa metode ketika mengajar dan 
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mengkolaborasikan dengan metode yang satu dengan metode lainnya. 

Penggunaan metode yang bervariasi bertujuan agar proses pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak cepat bosan ketika menerima 

pelajaran. Selain itu metode tersebut harus disesuaikan dengan materi dan 

karakteristik siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

C. Kreativitas Guru PAI pada Metode Demonstrasi Pembelajaran Agama 

Islam di SMA Pawyatan Daha Kediri 

Kreativitas guru merupakan kemampuan guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, supaya siswa tidak merasa 

bosan dan mengalami kesulitan belajar karena materi yang disampaikan dapat 

diterima siswa sebagai sesuatu yang bermakna. 

Dengan kebebasan kreativitas manusia dapat melepaskan diri sebagai 

makhluk yang dalam beraktivitas sesuai dengan dorongan insting. Pemikiran 

kreatif yang menghasilkan suatu penggabungan dari unsur – nsur yang telah ada 

dalam pikiran seseorang bukanlah aktivitas mendadak yang terjadi seketika, 

melainkan sebuah proses yang cukup lama dan mungkin orang tidak menyadari 

kapan memulainya. 

Guru PAI di SMA Pawyatan Daha Kediri cukup kreatif di dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Guru – guru agama di 

SMA Pawyatan Daha Kediri telah memiliki pemikiran yang kreatif terhadap 
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pembelajarannya, dibuktikan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa guru 

dalam proses pembelajarannya sering menggunakan metode yang beragam. 

Metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk 

memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan 

sesuatu kepada anak didik.
23

 Demonstrasi merupakan metode mengajar yang 

sangat efektif, sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha 

sendiri berdasarkan fakta (data) yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah 

suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya 

sesuatu. 

Guru melakukan modifikasi metode ketika menyampaikan materi agama 

tentang bab tentang Al – Qur’an yaitu dengan metode demonstrasi dan metode 

ceramah. Materi menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, 

memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehipan sehari – hari. 

Memodifikasi metode dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan 

suasana belajar yang menyenangkan, serta memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran.  

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengambangkan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi, serta melatih yang berarti mengembangkan ketrampilan – ketrampilan 

yang ada pada diri siswa.
24

  

Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas – tugas tersebut guru dituntut untuk 

memenuhi kompetensi sebagai guru. Kreatif merupakan salah satu bentuk 

kemampuan yang harus ada di dalam diri guru. Karena dengan kreatif, guru 

dapat membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan hal itu berimplikasi 

pada hasil pembelajaran.  

Agar tercipta pembelajaran yang kreatif, profesional dan menyenangkan, 

diperlukan adanya ketrampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru, 

berkaitan dengan ini Turney dalam bukunya E.Mulyasa mengatakan bahwa: 

Ada delapan ketrampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan 

kualitas pembelajaran, yaitu ketrampilan bertanya, memberi penguatan, 

mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas serta mengajar 

kelompok kecil dan perorangan.
25

  

Dengan demikian, sebenarnya “kreativitas merupakan ketrampilan. Artinya, 

siapa saja yang berniat untuk menjadi kreatif dan ia mau melakukan latihan – 

latihan yang benar, maka ia akan menjadi kreatif”.
26

  

Metode demonstrasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam khususnya terkait dengan materi ketrampilan, seperti praktek 
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membaca al – Qur’an, shalat, mengkafani jenazah, tayamum dan pelaksanaan 

haji.
27

 

Kreativitas yang diusung yaitu menyesuaikan metode yang divariasikan 

dengan materi yang akan disampaikan. Di SMA Pawyatan Daha Kediri untuk 

melakukan modifikasi metode ketika menyampaikan materi agama tentang bab 

tata cara berwudhu yaitu dengan metode demonstrasi, metode ceramah dan 

metode praktek. 

Orang yang hendak mengerjakan shalat, wajib hukumnya terlebih dahulu 

berwudhu’ karena wudhu adalah syarat sahnya shalat. Sebelum wudhu harus 

membersihkan najis – najis terlebih dahulu kalua memang ada najis. 

Menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara’ 

artinya membasuh atau membersihkan anggota badan tertentu dengan air serta 

dilakukan dengan cara tertentu pula untuk menghilangkan hadats kecil. Semua 

itu merupakan syarat sahnya menjalankan ibahah shalat, oleh sebab itu berwudhu 

dengan baik dan benar sangatlah dianjurkan. 

Manfaat kreativitas dalam pembelajaran mampu menambah gairah dan 

motivasi belajar siswa. Pengunaan metode yang bervariasi dapat menambah 

semangat siswa dalam belajar sehingga perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran dapat lebih meningkat.
28
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Sedangkan tujuan kreativitas dalam pembelajaran antara lain: 

a. Memelihara perhatian siswa terhadap aspek belajar. 

b. Meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu melalui investasi dan eksplorasi. 

c. Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. 

d. Kemungkinan melayani siswa secara individual sehingga memberi 

kemudahan belajar. 

e. Mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa dengan berbagai 

kegiatan/pengalaman yang menarik.
29

 

Maka dari itu penggunaan variasi sangat dianjurkan karena dapat menjaga 

tingkat perhatian dan meningkatkan minat serta mencegah timbulnya rasa bosan. 

Prestasi belajar siswa akan diperbesar bila mana terdapat cukup variasi. 

 Biasanya teknik pembelajaran yang digunakan menghasilkan gagasan/ide 

segar yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil ini sesuai 

dengan pengertian kreativitas dari Agung bahwa kreativitas bukanlah melulu 

menuntut adanya daya cipta seorang guru untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

tetapi dapat mengacu pada penggunaan hal yang baru dalam melaksanakan 

proses pembelajarannya.
30

 

Metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan ketrampilan guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran, menguasai kelas, dan menarik perhatian 

siswa. Semakin terampil guru dalam mengajar maka metode yang diterapkan 

akan tepat sasaran dan menjadi efektif. 
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Guru di SMA Pawyatan Daha sebelum menentukan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran selalu mempertimbangkan dahulu metode tersebut sesuai 

atau tidak dengan materi yang akan disampaikan sehingga nantinya akan tepat 

pada sasaran yang ingin dicapai. Dalam pemilihan suatu metode harus tepat 

sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal – hal yang dianggap 

penting oleh guru sehingga hal – hal yang penting dapat diamati seperlunya. 

Perhatian siswa lebih mudah dipusatkan pada proses belajar dan tidak tertuju 

pada hal – hal lain. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan J.J. Hasibuan dan Moedjiono, 

dalam bukunya “Proses Belajar Mengajar” bahwa masing – masing metode ada 

kelemahan serta kelebihannya. Tugas guru adalah memilih metode yang tepat 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik. Ketepatan menggunakan 

metode mengajar tersebut sangat bergantung pada tujuan. Isi proses belajar 

mengajar dalam melaksanakan tugasnya.  

Proses belajar mengajar yang baik, hendaknya menggunakan berbagai variasi 

secara bergantian atau bahu – membahu satu sama lain. Dalam menggunakan 

variasi, guru perlu memahami prinsip – prinsip sebagai berikut: perubahan yang 

digunakan harus bersifat efektif. Penggunaan teknik variasi harus lancar dan 

tepat, penggunaan komponen – komponen variasi harus benar – benar berstruktur 

dan direncanakan sebelumnya serta penggunaan komponen variasi harus luwes 

dan spontan berdasarkan balikan siswa.
31
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Apabila siswa turut aktif eksperimennya, maka anak didik akan memperoleh 

pengalaman – pengalaman praktik untuk mengembankan kecakapannya. 

Pelajaran yang diberikan lebih tahan lama. Dalam suatu demonstrasi, murid – 

murid bukan saja mendengar suatu uraian yang diberikan oleh guru tetapi juga 

memperhatikannya bahkan turut serta dalam pelaksanaan suatu demonstrasi. 

Dengan metode demonstrasi maka mengurangi kesalahan – kesalahan. 

Penjelasan secara lisan banyak menimbulkan salah paham atau salah tafsir dari 

murid – murid apalagi kalau penjelasan tentang suatu proses. Tetapi dalam 

demonstrasi disamping penjelasan dengan lisan juga dapat memberikan 

gambaran konkrit. 

Melalui penerapan metode demonstrasi tersebut anak didik akan memiliki 

ketrampilan dalam menjalankan ibadah yang diajarkan. Selanjutnya setelah 

memiliki teori dan mampu mempraktekkan diharapkan anak didik dapat 

mengamalkan dengan baik dan konsisten. Pengamalan ibadah tersebut 

diharapkan dapat menjadi indikator terdapat korelasi yang positif antara 

pengetahuan dengan perubahan perilaku ibadah.
32
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