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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Kreativitas Guru dalam Pembelajaran 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Kretaivitas guru sangat dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik akan berkembang secara optimal apabila dalam proses 

pembelajaran guru mampu memberikan pengajaran dengan baik.  

1. Definisi Kreativitas 

Kreativitas sering diartikan sebagai “kemampuan untuk mewujudkan 

sesuatu yang baru”. Evans menyatakan bahwa kreativitas merupakan aktivitas 

berfikir yang menghasilkan cara baru dalam memandang suatu masalah.8 Upaya 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala usaha yang mampu 

menghasilkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dalam 

bentuk sikap dan tindakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. 

Kreativitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai 

kemampuan untuk mencipta/ daya cipta.9 Kreativitas bagi seorang guru khususnya 

guru agama sangat dibutuhkan guna menemukan cara-cara baru, terutama di 

                                                           
8 Abdul Wahid Mustofa, “Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Pembelajaran” naskah yang belum diterbitkan (Skripsi Sarjana Pendidikan Islam 

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2011), hlm. 8 
9 Tim Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoneia (Jakarta: 

Balai Putaka, 1989), hlm. 465 
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dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selain itu untuk 

menanamkan nilai-nilai ajaran agama pada peserta didik Kreativitas yang 

dimaksud adalah kemampuan untuk menemukan cara-cara baru bagi pemecahan 

problem-problem yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni sastra, atau seni 

lainnya yang mengandung suatu hasil pendekatan yang sama sekali baru bagi 

yang berkesempatan, meskipun untuk orang lain merupakan hal yang tidak begitu 

asing lagi.10 

Kreativitas sebenarnya lebih pada bagaimana menerjemahkan suara dan 

gagasan seseorang ke dalam bentuk nyata, baik itu berupa karya seni, musik, 

penyelesaian masalah, karir, serta bagaimana menyajikan pembelajaran yang 

berbeda.11 Sehingga makna kreativitas adalah acara melakukan sesuatu dengan 

cara yang berbeda (baru) dan bermanfaat. Guru kreatif akan membuat peserta 

didik lebih maju dibanding dengan yang tidak kreatif, karena faktanya peserta 

didik lebih senang dengan guru yang lebih energik, inovatif, kreatif, dan mampu 

membuat kelas lebih menyenagkan. 

Sosok guru yang kreatif adalah guru yang mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai guru yang mampu menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah 

dengan kretif. Guru bisa menjadi sosok yang akan berhasil dan sukses dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga dalam prosesi 

belajar mengajar peserta didik akan merasa lebih senang dan mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan pendidik. 

                                                           
10 Balnadi Sutadipura, Aneka Problem Keguruan (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 102 
11 Rudiana, Genius Teaching: 9 Karakter Guru Menyenangkan Berbasis Ramah Otak 

(Smaile’s Indonesia Institute [SSI] Publishing, 2012), hlm. 132 
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2. Pembelajaran Kreatif 

Pembelajaran subtansinya adalah suatu kegiatan mengondisikan peserta 

didik untuk belajar. Adapun pembelajaran kreatif dapat dilakukan dengan cara 

mengamati, menanyakan, mengujicoba, menemukan, menciptakan, menilai, dan 

mengapresiasi peserta didik.12 Sehingga pembelajaran kreatif tidak semata-mata 

hanya yang dilakukan guru di dalam kelas saja, akan tetapi dalam keadaan apapun 

guru memiliki peran untuk mengondisikan peserta didik untuk belajar.  

Deni Koswara dan Halimah, dalam Aminatul Zahroh, menjelasakan bahwa 

kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang 

digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Banyak sekali potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik untuk dikembangkan oleh guru. Sebagai guru 

profesional, pengembangan kreativitas terus diadakan dan terus digencarkan. 

Guna meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, guru dapat 

menggunakan berbagai pendekatan, antara lain self esteem approach, creative 

approach, value clareification and moral development approach, multiple talent 

approach, inquiry approach, pictorial riddle approach, and synectics approach.13 

Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan menciptakan kegiatan belajar yang beraneka ragam dengan 

memperhatikan kemampuan dari setiap peserta didik. Pada pembelajaran kreatif 

ini guru dituntut untuk memberikan inovasi baru dalam pembelajaran. Sehingga 

                                                           
12 Heru Kurniawan, Sekolah Kreatif, Sekolah Kehidupan yang Menyenangkan untuk Anak 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 66 
13 Aminatul Zahroh, Membangun Kualitas Pembelajaran, Melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru (Bandung: Margahayu Permai, 2015), hlm. 142 
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dalam proses pembelajaran kreatif dapat dilakukan dengan berbagai serangkaian 

kegiatan sebagai berikut. 

a. Mengamati 

Mengamati merupakan suatu kegiatan intensif yang dilakukan oleh peserta 

didik, yaitu kegiatan yang dilakukan secara seksama dalam mengamati suatu 

fenomena yang ada. Kegiatan mengamati ini telah menjadi prinsip belajar kreatif 

yang selaras dengan subtansi belajar peserta didik, yaitu mengamati lingkungan 

sekitar sebagai pengembangan dan informasi dari objek dan benda di lingkungan 

yang menarik perhatiannya. 

Sudah menjadi naluri peserta didik, bahwa lingkungan adalah kehidupan 

yang paling menarik bagi peserta didik. Lingkungan akan selalu menyita 

perhatian yang paling besar, sehingga hal ini akan berimplikasi pada sikap belajar 

peserta didik. anak yang dominan dengan kecerdasan kinestetik, maka akan 

mengamati lingkungannya dengan cara banyak bergerak. Anak yang cerdas 

audiotori tentunya akan mengamati lingkungan dengan bernyanyi. Adapun anak 

yang cerdas visual maka cukup baginya dengan pengelihatannya saja. 

Jika anak disuguhkan dengan lingkungan yang asing dalam proses 

pembelajaran, akan muncul dua persoalan. Pertama, peserta didik akan memiliki 

interes terhadap lingkungan tersebut sebab lingkungan itu terasa aneh dan asing. 

Kedua, bisa jadi peserta didik menyukai sesuatu yang baru dalam lingkungan 

tersebut. Sehingga pendidik harus mampu mencari jawaban untuk menerapkan 

proses pembelajaran kreatif.  
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b. Merumuskan Persoalan 

Setelah mendapatkan sistem pengetahuan dari hasil pengamatan yang 

selaras dengan minat, pengalaman, dan pengetahuannya maka peserta didik 

dikondisikan untuk bisa merumuskan permasalahan yang memiliki relevansi 

dengan materi belajar. Rumusan persoalan ini kemudian diidentifikasi untuk 

kemudian akan dicari jawabannya dalam kegiatan belajar kreatif yang akan 

dilakukan bersama. 

Guna merumuskan persoalan dalam pembelajaran kreatif dapat dibagi 

menjadi empat pertanyaan dasar. Pertama, pertanyaan dimunculkan agar peserta 

didik penasaran, dalam kasus ini kita bisa melihat atau belajar dari pengalaman 

diri sendiri. Misalnya, jika ada sesuatu yang diminati banyak orang yang belum 

mengetahuinya, maka kita ingin mengetahui segala sesuatu tentang itu. Kedua, 

persoalan muncul karena sesuatu itu sedang menjadi tugas untuk dicari 

jawabannya melalui sesuatu rangkaian uji coba. Bisa jadi persoalan ini bersumber 

dari tugas-tugas, baik tugas rumah, sekolah, maupun tugas individu. Ketiga, 

persoalan muncul atas dasar pengetahuan sebagai hasil pengalaman dalam 

pengamatan terhadap sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang lahir 

karena adanya kesenjangan sistem pengetahuan dengan kenyataan pengalaman 

atas sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Keempat, persoalan muncul karena 

sesuatu yang diamati sedang menjadi fokus perhatian anak untuk dijadikan media 

dalam mengatasi persoalan anak.14 

                                                           
14 Ibid, hlm. 82-83 
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c. Menguji Coba 

Setelah peserta didik mengamati dan memiliki permasalahan, maka 

permasalahan ini akan menjadikan peserta didik melakukan uji coba atau praktik 

kinerja untuk mencari jawaban atas persoalan yang akan dihadapi. Kegiatan uji 

coba ini dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi atas pemahaman yang 

diperoleh terhadap materi setelah melakukan kegiatan pengamatan dan 

penjelasan yang dilakukan oleh guru. 

Kegitan ini menunjukkan bahwa uji coba merupakan kegiatan eksplorasi 

kognitif anak, di mana peserta didik harus menyelesaikan persoalan terkait terkait 

dengan materi hasil pengamatan anak-anak. Guna menyelesaikan persoalan ini, 

akan terjadi dalam dua tahap kognitif yaitu. Pertama, kinerja kognitif penjelasan, 

yaitu saat peserta didik mendapatkan persoalan atau masalah, maka peserta didik 

akan mencari jawaban dan caranya secara tekstual berdasarkan materi yang sudah 

didapat. Kinerja ini bersifat objektif karena nantinya jawaban akan mutlak sesuai 

materi. Kedua, kinerja kognitif pemahaman yang ini merupakan kelanjutan dari 

kinerja kognitif penjelasan. Sebagai gambaran, setelah peserta didik memahami 

materi dan hasil pengamatannya yang objektif hasil penjelasan ini akan 

dieksplorasi dan dielaborasi berdasarkan pada pengalaman sehari-hari peserta 

didik. Hasilnya peserta didik akan mendapatkan pemahaman subjektif terhadap 

pemahaman setiap peserta didik. 
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d. Menghasilkan Karya Cipta 

Hasil dari aktivitas uji coba yang dilakukan peserta didik adalah karya 

cipta. Karya cipta merupakan hasil jawaban atas persoalan peserta didik sendiri. 

Konteks pembelajaran kreatif sebenarnya cenderung pada hasil yang diciptakan 

oleh kecerdasan peserta didik dalam hal pemecahan masalah. Karya cipta ini 

akan menunjukkan solusi terhadap jawaban atas persoalan peserta didik.  

Pembelajaran kreatif, merupakan wujud dari hasil kecerdasan dan 

pemahaman materi aktualisasinya berupa karya. Yaitu karya cipta yang 

merupakan momentum kreatif peserta didik dalam mengatasi problematika. 

Sementara dalam pembelajaran konvensional hasil pembelajaran adalah 

kemampuan anak dalam menjawab persoalan. Maka dari itu, apabila kecerdasan 

diukur dari kemampuan hafalan, tentu belum menjamin peserta didik dapat 

memiliki hafalan dengan baik.  

e. Membagikan 

Setelah peserta didik menciptakan karya, persoalan yang dihadapi adalah 

karya itu mau dikemanakan? Beberapa guru hampir semua melakukan cara yang 

sama yaitu hasil karya peserta didik disimpan sebagai arsip setelah dinilai. 

Padahal dalam praktiknya peserta didik akan merasa senang apabila hasil 

karyanya mendapatkan apresiasi yang baik dari guru. Seperti mem-publish hasil 

karya peserta didik di media cetak maupun elektronik. 
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Selain itu dalam hal ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh 

guru dalam mengapresiasi hasil karya peserta didik. Pertama, strategi internal 

yaitu untuk mempublikasikan hasil karya peserta didik sebagai hasil belajar 

kepada civitas akademika di sekolah itu sendiri. Kedua, strategi eksternal yaitu 

kegiatan mempublikasi hasil karya peserta didik ke masyarakat. 

f. Apresiasi 

Apresiasi adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas 

prestasi yang telah diraihnya. Maka, dengan apresiasi yang baik dari guru, 

sekolah, teman, dan masyarakat maka peserta didik akan semakin rajin untuk 

terus belajar menjadi yang terbaik. Secara tidak langsung baik kita sadari atau 

tidak seseorang yang diberikan reward maka akan semakin meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Sehingga peserta didik akan terus berpacu menjadi yang 

terbaik diantara teman-teman yang lainya. Pembelajaran yang seperti inilah yang 

kemudian bisa disebut sebagai salah satu cara pembelajaran kreatif.  

3. Metode Pembelajaran Kreatif 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Penyampaian itu berlangsung 

dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada 

saat berlangsungnya pengajaran.15 Tujuan metode pembelajaran yang ditetapkan 

                                                           
15 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 80 
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guru memungkinkan peserta didik banyak belajar proses  (learning by process), 

bukan hanya belajar produk (learning by product). 

Proses pembelajaran menuntut guru dalam merancang berbagai metode 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran pada diri 

peserta didik. Rancangan ini merupakan merupakan acuan dan panduan, baik bagi 

guru itu sendiri maupun bagi peserta didik. Keaktifan dalam belajar tercermin dari 

apa yang yang dilakukan guru maupun peserta didik dengan menggunakan ciri-ciri 

berikut: 

a. Adanya keterlibatan peserta didik dalam menyusun atau membuat 

perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi. 

b. Adanya keterlibatan intelektual-emosional siswa, baik melalui kegiatan 

mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. 

c. Adanya keikutsertaan peserta didik secara kreatif dalam menciptakan situasi 

yang cocok untuk berlangsungnya proses pembelajaran. 

d. Guru bertindak sebagai fasilitator (pemberi kemudahan) dan kordinator 

kegiatan belajar siswa, bukan sebagai pengajar (instruktur), yang 

mendominasi kegiatan kelas. 

e. Menggunakan berbagai macam metode, media, dan alat-alat penunjang 

pembelajaran yang bervariasi.16 

Guna mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran Gordon dalam 

Joice and Weill mengemukakan empat prinsip dasar sinektik yang menentang 

                                                           
16 Ibid, hlm. 81-82 
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pandangan lama tentang kreativitas.17 Pertama, kreativitas merupakan sesuatu 

yang penting dalam kegiatan sehari-hari, karena hampir semua manusia 

berhubungan dengan proses kreativitas, yang dikembangkan melaui seni atau 

penemuan-penemuan baru. Gordon menekankan bahwa kreativitas merupakan 

bagian dari kehidupan sehari-hari dan berlangsung sepanjang hayat. Selain itu ide-

ide dapat ditingkatkan melalui aktivitas kreatif untuk memperkaya pemikiran. 

Kedua, proses kreatif bukanlah sesuatu yang misterius. Hal ini dapat 

dideskripsikan dan mungkin dapat membantu orang secara langsung untuk 

meningkatkan kreativitasnya. Secara tradisional, kreativitas dipandang sebagai 

sesuatu yang misterius, bawaan sejak lahir, yang bisa hilang setiap saat. Gordon 

berkeyakinan bahwa jika memahami landasan proses kreativitas, individu dapat 

belajar untuk menggunakan pemahamannya guna meningkatkan kreativitas dalam 

kehidupan dan pekerjaan, baik secara pribadi maupun secara keanggotaan 

kelompok. Selain itu kesadaran ini juga akan mendorong seseorang untuk 

menciptakan prosedur latihan yang dapat diterapkan di sekolah atau lingkungan. 

Ketiga, penemuan kreatif sama dalam semua bidang, baik dalam bidang 

seni, ilmu, maupun dalam rekayasa. Selain itu, penemuan kreatif ditandai oleh 

beberpa proses intelektual.  Keempat, menunjukkan bahwa berpikir kreatif baik 

secara individu maupun kelompok menurunkan ide-ide dalam berbagai hal. 

Sehingga proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

                                                           
17 Ibid., E. Mulyasa, hlm, 163-164 
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B. Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Prespektif Islam 

Menjadi guru tidak semudah yang kita lihat, guru sering disebut sebagai 

pahlawan tanpa tanda jasa dan pahlawan revolusi pendidikan. Sehingga untuk 

menjadi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berkualitas ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajar. Antara lain guru harus 

orang yang bertaqwa, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik.18 Selain itu 

kecakapan seorang guru haruslah orang yang memiliki pengetahuan yang 

memadai, ikhlas, serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. 

1. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Sehingga guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan 

disiplin.19 Berkenaan dengan wibawa; gurus harus memiliki kelebihan dalam 

merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam 

pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Guru juga harus 

cepat dalam bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan 

tepat sasaran, terutama dengan masalah pembelajaran dan peserta didik. 

Sedangkan disiplin; dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan 

                                                           
18 Aminatul Zahroh, Membangun Kuaitas Pembelajaran, Melalui Dimensi 

Profesionalisme Guru (Bandung: Margahayu Permai, 2015), hlm. 7-8 
19 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 37 
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dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional terutama dalam 

pembelajaran. 

Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah 

orang tua (ayah dan ibu) peserta didik. Tanggung jawab sekurang-kurangya oleh 

dua hal Pertama, karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang 

tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik 

anaknya. Kedua, karena kepentingan orang tua akan kemajuan dan perkembangan 

anaknya agar kelak sukses dikemudian hari. Potensi itu harus dikembangkan 

secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin meneurut ajaran Islam. 

Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama, maka inilah tugas orang tua 

tersebut20. 

Menurut Zakiyah Darajat, guru adalah pendidik profesional, karena secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab pendidikan yang dipikul di pundak para orang tua. Para orang tua takkala 

menyerahkan anaknya ke sekolah, berarti telah melimpahkan pendidikan anaknya 

kepada guru. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak mungkin menyerahkan 

anaknya kepada sembarang guru, karena tidak sembarang orang bisa jadi guru21. 

Menurut Poerwardaminta, guru adalah orang yang kerjanya mengajar. 

Dilihat dari pengertian diatas, mengajar merupakan tugas pokok seorang guru 

                                                           
20 Ahmad Tafsir, Ibid., hlm. 119-120 
21 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2004), hlm. 155 
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dalam mendidik muridnya. Sehubungan dengan hal itu, Muhibbin Syah 

mengemukakan bahwa guru dalam bahasa arab disebut mu’alim dan dalam bahasa 

Inggris teacher, yakni seseorang yang pekerjaanya mengajar. Sebagaimana teori 

Barat, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi 

peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik 

(karsa)22. 

Agama Islam dalam bahasa Arab adalah dinul Islam. Kata dinul Islam 

tersusun dari dua kata yaitu din dan Islam. Kata din berarti: adat istiadat, peraturan. 

Harun Nasution mendefinisikan agama sebagai ajaran-ajaran yang diwahyukan 

tuhan kepada manusia melalui perantara RasulNya. Sedangkan Islam secara 

etimologis berasal dari kata sallama berarti menyerahkan, damai, menyelamatkan. 

Sedangkan menurut Ahmad Al-Mazyad Islam adalah penyerahan sepenuhnya 

kepada Allah, dengan mentauhidkan-Nya, tunduk serta taat kepada-Nya, dan 

terbebas dari kemusyrikan.23 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap, dan 

kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan 

Agama Islam mendapatkan tambahan kalimat dan Budi Pekerti sehingga dapat 

diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

                                                           
22 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 

hlm. 87 
23 Suparlan, ed., Agama Islam, Din Al-Islam, Pendidikan Agama Islam di Perguruan 

Tinggi Umum  (Yogyakarta: UNY Press, 2008), hlm. 31 
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sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua 

jenjang pendidikan.24 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah SWT sebagai sumber 

utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya 

adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah, yang sekaligus merupakan 

landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat 

menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan 

yang diwujudkan dalam: (1) hubungan manusia dengan Allah SWT. Membentuk 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak 

mulia dan berbudi pekerti luhur; (2) hubungan manusia dengan diri sendiri. 

Menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan 

pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan; (3) hubungan manusia dengan sesama. 

Menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama serta 

menumbuhkembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur, dan (4) hubungan 

manusia dengan lingkungan alam. Penyesuaian mental keislaman terhadap 

lingkungan fisik dan sosial. 

                                                           
24 Fahrudin, dkk, “Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam Menanankan Akhlakul Karimah Siswa,”  Jurnal Edu Riligia, Vol.1 No. 4 (Oktober-

Desember, 2017), hlm. 522-523 



24 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

dikembangkan dengan prinsip-prinsip rahmatan lilalamin yang mengedepankan 

prinsip Islam, humanis, toleran, demokratis, dan multikultural. 

Gambar 1. 

Prinsip Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti25 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Islam yang humanis berarti memandang kesatuan manusia sebagai mahluk 

ciptaan Allah, memiliki asal-usul yang sama, senantiasa menghidupkan rasa 

kemanusiaan, dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Nilai-nilai 

Islam yang humanis dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi 

                                                           
25 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah 

Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/ MA/ 

SMK/MAK), Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Jakarta: 2016) 
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peserta didik di SMA/ MA/ SMK sehingga akan memiliki sikap jujur, disiplin, 

seanantiasa berprasangka baik, berlaku adil, dan berbuat baik kepada sesama 

manusia. 

Islam yang toleran mengandung arti bersikap menghargai pendapat, 

pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda dengan pendirian 

seseorang, baik juga tidak memaksa, tetap berlaku baik, lemah lembut, dan saling 

memaafkan. Adapun yang demokratis lebih pada persamaan hak dan kewajiban 

dengan mengutamakan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan mengemukakan 

pendapat sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Seperti halnya sikap 

bertanggung jawab, disiplin, berkompetisi dalam kebaikan, dan mejaga persatuan. 

Multikultural sendiri berarti adanya sikap mengakui, akomodatif, dan 

menghormati perbedaan dan keragaman budaya, untuk mencari dan memudahkan 

hubungan sosial, serta gotong royong demi mencapai kebaikan bersama. 

Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari sikap ini dapat diimplementasikan 

dalam bentuk hidup rukun, memperkuat persaudaraan, berprasangka baik, menjaga 

persatuan, dan hidup damai dalam keberagaman. 

Sebagaimana pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah seorang pendidik yang 

mendapatkan amanah dari orang tua peserta didik agar bisa mengajar dan 

memberikan pengetahuan dalam prosesi pembelajaran. Berkenaan dengan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sudah barang tentu peran dan 

tugas guru berjalan sesuai dengan profesinya di sekolah. Guru harus mampu 
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menerapkan pembelajaran sesuai aqidah Islam dan penerapan pendidikan karakter 

bagi peserta didik. 

2. Guru Sebagai Pendorong Kreativitas 

Guru merupakan suatu dimensi yang dihormati dan disegani oleh peserta 

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa guru harus memiliki tanggung jawab khusus, baik 

pribadi, sosial, intelektual, moral, maupun spiritual yang semuanya itu perlu 

diwujudkan dan dibuktikan.  

Guru sebagai pendorong kreativitas, berarti guru bertugas dalam 

mengembangkan imajinasi peserta didik melalui kemampuan guru dalam 

menguasai kelas. Guru yang kreatif secara langsung akan membuat dan ikut 

menstimulasikan peserta diidik untuk aktif dalam mengembangkan ide-ide kreatif 

mereka pada kegiatan belajar mengajar. Sebagai pendidik yang kreatif guru harus 

berperan sebagai kreator yang handal, khususnya dalam proses pendidikan. 

Kreativitas akan mendoron guru untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang 

revolusioner pada pendidikan. Berbagai inovasi revolusioner yang dihadirkan guru 

melalui kreativitasnya, akan berimplikasi pada hasil belajar yang optimal.26 

Kreativitas guru dalam pembelajaran juga akan berpengaruh pada hal-hal yang 

berhubungan dengan pembelajaran, antara lain. 

1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

                                                           
26 Ibid., Aminatul Zahroh, hlm. 174-175 
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Tujuan yang jelas dapat membuat peserta didik memahami ke arah mana 

ia ingin bawa. Pemahaman peserta didik tentang tujuan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga hal yang terpenting bagi 

guru adalah sebelum melakukan proses pembelajaran harus menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai. 

2) Membangkitkan minat peserta didik 

Peserta didik akan termotivasi untuk belajar apabila guru mampu 

membangkitkan minat belajarnya, antara lain sebagai berikut. 

a) Hubungan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

peserta didik. Minat peserta didik akan tumbuh manakala ia dapat 

menangkap bahwa materi pelajaran itu berguna untuk kehidupan. 

Sehingga dengan demikian, guru perlu menjelaskan keterkaitan materi 

pelajaran dengan kebutuhan peserta didik. 

b) Sesuai materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan 

peserta didik. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk dipelajari maka 

tidak akan diminati oleh peserta didik. Maka tugas guru adalah 

mengoptimalkan peserta didik dalam belajar. 

c) Menggunakan berbagai model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

secara tepat dan bervariasi.  
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3) Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

Peserta didik hanya mungkin dapat belajar dengan baik saat  berada dalam 

suasana yang menyenangkan, merasa aman, dan bebas dari rasa takut. Selain 

itu guru diharapkan mengusahakan agar kelas dalam suasana hidup dan segar 

serta terbebas dari rasa tegang. Sehingga sekali-kali guru dapat melakukan hal-

hal yang dapat membuat peserta didik gembira. 

4) Memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan peserta didik 

Keberadaan motivasi akan muncul manakala peserta didik merasa 

dihargai. Yaitu dengan memberikan pujian yang wajar merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan. Pujian tidak 

selamanya harus dengan kata-kata, bisa jadi penghargaan diberikan dengan 

isyarat, misalnya senyum dan acungan jempol. 

5) Memberikan penilaian 

Mayoritas setiap peserta didik selalu menginginkan nilai yang bagus. Guna 

mendapatkan hal itu, mereka biasanya belajar dengan giat. Bagi sebagaian 

peserta didik, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh 

karena itu, penilaian harus dilakukan dengan segera agar peserta didik secepat 

mungkin mengetahui hasil kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara subjektif, 

tanpa membedakan latar belakang peserta didik. 

6) Memberi komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik 

Setiap peserta didik membutuhkan penghargaan, penghargaan dapat 

dilakukan dengan memberikan komentar yang posistif. Setelah peserta didik 

selesai mengerjakan suatu tugas, sebaliknya berikan komentar secepatnya, 
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misalnya dengan memberikan komentar pekerjaanmu bagus lanjutkan. 

Sehingga komentar positif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

7) Menciptakan persaingan dan kerja sama

Persaingan yang sehat dapat memberikan pengaruh yang baik untuk 

keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Melalui persaingan, peserta 

didik dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh 

hasil yang baik. Akan tetapi tidak selamanya persaingan baik untuk dilakukan 

bagi mereka yang tidak dapat bersaing. Sehingga pembelajaran cooporative 

learning dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menciptakan persaingan 

antar kelompok.27  

Pembelajaran kooporatif adalah modal pembelajaran yang dilakukan untuk 

menerapkan kecakapan akademik dan keterampilan sosial. Adapun model dalam 

pembelajaran cooporative learning antara lain berbagi tugas, mengambil bagian, 

tetap berada dalam tugas, mampu mengajukan pertanyaan, senantiasa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran, serta saling membantu dan bekerja sama antara 

peserta didik dalam pembelajaran. 

27 Aminatul Zahroh dalam Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Prenada Media, 

2010), hlm. 288-290  


