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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru sebagai pengajar dan pendidik merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan pendidikan, itulah sebabnya setiap adanya inovasi 

pendidikan khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada 

faktor guru, hal ini menunjukkan betapa eksisnya peranan guru dalam 

dunia pendidikan. Demikian pula upaya pembelajaran guru harus memiliki 

multi peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang 

efektif dan efisien.
1
 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan 

lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

lingkungan di mana ia berada, dengan demikian baik perubah di dalam 

individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat 

menghambat upaya kreatif. Implikasinya ialah bahwa kemampuan kreatif 

dapat ditingkatkan melalui pendidikan.
2
 

Kreativitas guru terkait dengan bagaimana seorang guru dalam 

proses pembelajaran memilih dan menerapkan berbagai metode 

pembelajaran, alat pembelajaran, evaluasi, dan lain sebagainya, sehingga 

hasil belajar peserta didik dapat maksimal. Kreativitas dalam pendidikan 

sangatlah penting dimiliki oleh seorang pendidik. Seorang guru harus 

kreatif dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran, memilih strategi 

pembelajaran bahkan dalam memilih atau menciptakan alat yang tepat dan 

sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. 
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Nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional maka di lembaga-lembaga pendidikan baik ditingkat 

dasar, menengah umum maupun di perguruan tinggi perlu adanya 

pendidikan agama.
3
 

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perlu diperhatikan 

segala sesuatu yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Dari 

sekian faktor penunjang keberhasilan tujuan pendidikan, kesuksesan dalam 

proses pembelajaran itulah terjadinya internalisasi nilai-nilai dan 

pewarisan budaya maupun norma-norma secara langsung. Karena itulah 

kegiatan belajar mengajar merupakan “ujung tombak” untuk tercapainya 

pewarisan nilai-nilai di atas. Untuk itu perlu sekali dalam proses 

pembelajaran itu diciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik 

benar-benar tertarik dan ikut aktif dalam proses itu. 

Kreativitas guru dalam proses pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, guru yang memiliki 

kreativitas dalam pembelajarannya akan tercipta PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).
4
 Dalam kaitannya 

dengan kreativitas guru yaitu bagaimana seorang guru dalam proses 

pembelajaran memilih dan menerapkan berbagai metode pembelajaran, 

media pembelajaran, alat pembelajaran, evaluasi, dan lain sebagainya, 

sehingga hasil prestasi peserta didik dapat maksimal. 

Kehidupan seorang guru sangatlah penting pada zaman yang cepat 

berubah seperti sekarang ini ada kemungkinan kualitas kehidupan suatu 

bangsa ditentukan oleh kualitas seorang guru. Maka seorang guru harus 

                                                           
3
Undang-undang R.I No. 20, tahun 2003,TentangSistem Pendidikan Nasional, Pasal.3 

4
Endang Mulyatiningsih, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM), JURNAL KEPENDIDIKAN, Jurnal Ilmiah P4TK Bisnis dan 

Pariwisata (23-25 Agustus, 2010) 



3 
 

kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin kompleks, 

sehingga seorang guru itu mampu menjadikan hidup lebih bervariasi. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 

manusia mulai berfikir suatu produk yang dapat digunakan untuk 

kepentingan belajar. Salah satunya adalah alat pembelajaran, yang mana 

guru dapat memanfaatkan alat yang memadai sehingga penyampaian 

materi dapat berjalan dengan baik, dan dengan adanya alat pembelajaran 

itu pula dapat dijadikan sebagai alat bantu proses belajar dan mengajar 

sehingga komunikasi antara guru dan murid  akan lebih efektif. 

Alat pendidikan merupakan perantara yang berguna untuk 

memudahkan proses belajar mengajar, dalam rangka mengefektifkan 

komunikasi antara guru dan murid. Hal ini sangat membantu guru dalam 

mengajar dan memudahkan murid menerima dan memahami pelajaran.  

Seorang guru, termasuk guru PAI harus dapat menerapkan media 

apa yang paling tepat dan sesuai untuk tujuan tertentu dan menyampaikan 

bahan tertentu. Dengan berbagai jenis media adalah sangat penting 

diketahui oleh guru dan tentu saja akan lebih baik jika guru memiliki 

kemampuan menggunakan dan membuat suatu media yang dibutuhkan.
5
 

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat memberikan pengertian 

bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh tingkat kreativitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, seorang guru yang kreatif akan membuat 

peserta didik lebih termotivasi mengikuti pelajaran dan akhirnya hasil 

belajar akan lebih baik. 

Berdasarkan pemikiran inilah yang mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian tentang “Kreativitas Guru dalam Menggunakan 

Alat Pembelajaran LCD Proyektor pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMK Negeri 4 Kendal”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

   Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi ini di atas 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mengingat pentingnya peranan media pembelajaran sebagai alat 

bantu dalam proses belajar mengajar maka kemampuan guru dituntut 

dalam memilih dan menggunakan media yang tepat, di mana pada 

akhirnya nanti diharapkan tujuan pengajaran dapat dicapai secara 

optimal. Dalam hal ini penulis fokus pada penggunaan alat 

pembelajaran yang berupa LCD Proyektor di SMK N 4 Kendal. 

2. Mengingat guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga 

mempunyai fungsi ganda sebagai mediator, karena itu ia dituntut 

untuk mempunyai kemampuan terutama dalam penggunaan alat 

pembelajaran salah satunya adalah LCD Proyektor. 

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ilmiah dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk memperkuat kajian teoritis dan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik pembahasan. 

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan 

mencapai target yang maksimal, maka penulis mencoba menampilkan 

judul skripsi sebagai bahan perbandingan. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya persamaan objek dalam penelitian ini : 

1. Skripsi Bahar Noer Batubara yang berjudul: Pengembangan Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Android di SMA UII 

Yogyakarta (2017). Dalam Skripsi ini Bahar menyimpulkan bahwa 

Bahar telah mampu menyusun aplikasi media pembelajaran PAI 

berbasis android. Aplikasi ini telah divalidasi oleh ahli IT dengan 

rerata 3,4 dengan kategori cukup, ahli materi pada aspek materi dengan 
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rerata total skor 4,86 dengan kategori sangat baik dan aspek kuis rerata 

skor adalah 5 dengan kategori sangat baik.
6
 

2. Skripsi Amir Kholid, (2015) dengan judul “Hubungan Antara 

Kreativitas Guru PAI dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SD 

Negeri Rejowinangun 3 Kotagede Yogyakarta”. Dalam skripsi ini 

menyimpulkan, bahwa guru merupakan faktor yang besar pengaruhnya 

terhadap proses dan hasil belajar siswa, bahkan sangat menentukan 

berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Peran guru dalam 

mengembangkan potensi kognitif siswa harus menuntut aktivitas dan 

kreativitas dalam membentuk kompetensi pribadi peserta didik. Oleh 

karena itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta 

didik, agar mereka mampu menjadi fasilitator, dan mitra belajar bagi 

peserta didiknya. Sehubungan dengan itu, maka untuk 

mengembangkan potensi kognitif siswa perlu membangun karakter 

guru, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Guru PAI kelas VI SDN 

Rejowinangun 3 telah menunjukkan kreativitasnya dalam 

menyampaikan mata pembelajaran kepada siswa dengan melakukan 

komunikasi yang aktif dengan siswa, menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode yang variatif, dan mampu merespon serta 

menyesuaikan diri dengan kondisi siswa di kelas, dan guru 

menggunakan beberapa media dalam proses penyampaian materi. (2) 

Prestasi belajar PAI siswa kelas VI SDN Rejowinangun 3 secara 

umum mempunyai nilai rata-rata 80,55 dengan predikat baik. Nilai 

tertinggi yang didapatkan adalah 86 dan nilai terendahnya adalah 76. 

(3) Ada hubungan antara kreativitas guru dalam mengajar dengan 

prestasi belajar PAI siswa kelas VI SDN Rejowinangun 3. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam mengajar mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswanya.
7
 

3. Skripsi Asep, (2013) dengan judul ”Kreativitas Guru Agama Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam” Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8
 Dalam 

skripsi ini menyimpulkan, kreativitas guru agama adalah kemampuan 

untuk menemukan pemikiran tentang ide ide baru dalam pemecahan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya 

pengetahuan tentang pendidikan agama islam. Oleh karena itu guru 

yang kreatif harus mempunyai rasa tertarik untuk mencari tentang 

perkembangan pendidikan islam pada saat ini dan harapan untuk yang 

akan datang. Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

islam harus dibarengi dengan guru yang berkualitas, peningkatan 

materi, peningkatan pemakaian metode, dan peningkatan sarana dan 

prasarana. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan 

sebagai berikut, bahwa kreativitas guru yang diterapkan dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam di SD Islam Terpadu Meranti 

Senen Jakarta Pusat tersebut menggunakan berbagai cara, diantaranya 

pada kegiatan pembelajaran yang menyangkut perbaikan sistem 

mengajar, guru dituntut untuk menciptakan sistem pembelajaran di 

kelas lebih menarik, nyaman dan menyenangkan. Agar peserta didik 

tidak merasa jenuh dengan materi yang disampaikan oleh guru, dan 

dengan demikian peserta didik akan tertarik untuk giat belajar dan 

kualitas pendidikan agama islam akan lebih meningkat menjadi lebih 

baik. Faktor pendukung : (a) Kegiatan sekolah yang sangat mendukung 

baik kurikuler maupun ektrakurikuler, (b) Guru-guru yang berkualitas, 
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(c) Lingkungan sekolah yang kondusif, (d) Sarana dan Prasarana 

sekolah yang mendukung. Sedangkan Faktor Penghambat : (a) Latar 

belakang siswa, (b) Minat serta semangat siswa yang terkadang 

kurang, (c) Kemampuan penangkapan pemahaman siswa yang 

heterogen, (d) Kesadaran siswa yang kurang berdisiplin, Sehingga 

kesimpulan yang di dapat adalah bahwa kreativitas setiap guru 

bervariasi dan penerapan kreativitas guru agama tersebut disesuaikan 

dengan materi keadaan siswa dan lingkungan. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini, tetapi penelitian 

di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian pertama fokus 

pada pengembangan media pembelajaran PAI berbasis android. Penelitian 

kedua fokus pada kreativitas guru tidak terbatas pada media pembelajaran  

demikian juga dengan penelitian ketiga. Sedangkan dalam penelitian ini 

fokus pada kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran dengan 

LCD proyektor oleh guru pada pembelajaran PAI di SMKN 4 Kendal. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan  pengetahuan 

mengenai penggunaan alat pembelajaran LCD proyektor dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

D. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan 

dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut: 

1. Kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran LCD 

Proyektor pada mata pelajaran PAI di SMK N 4 Kendal 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi guru dalam 

menggunakan alat pembelajaran LCD Proyektor pada mata pelajaran 

PAI di SMK N 4 Kendal 
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E. Penegasan Istilah 

 Untuk memudahkan pembaca dalam memahami masalah yang ada 

dalam skripsi ini, dan sekaligus menyatukan pandangan, maka penulis 

akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut :  

1. Kreativitas Guru 

Secara harfiah kreativitas berasal dari bahasa inggris creative 

yang berarti having power to create: of creation
9
 yang artinya daya 

cipta, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kreativitas berarti 

kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi.
10

. 

Jadi kreativitas adalah potensi manusia yang harus 

dikembangkan untuk menciptakan sesuatu (ide, gagasan, atau karya) 

yang barudan berguna (lebih mempermudah dan lebih praktis).  

Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, ,mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didikpada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 
11

 

Adapun yang dimaksud dengan kreativitas guru dalam 

penelitian ini adalah daya kreasi atau daya cipta guru dalam proses 

pembelajaran di kelas dalam mengarahkan dan membimbing peserta 

didik. 

2. Alat  

Alat adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsang untuk belajar.
12

 

 

 

                                                           
9
Selly Weihmeier, Oxford Advance Learner’s Dictionary, New York: Oxford University 

Press, 2004, h.102. 
10

Departemen Pendidikan National, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai 

Pustaka, 2002, h.599. 
11

Undang-undang R.I No. 14, tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Cipta Jaya, 

2006, h.8. 
12

Arief, S, Sadiman, Media Pendidikan,Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006,h. 6. 



9 
 

3. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh 

kemudahandalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungannya.
13

 

4. LCD Proyektor  

LCD Proyektor adalah perangkat alat bantu yang sering 

digunakan untuk media presentasi, karena mampu menampilkan 

gambar dengan ukuran besar. LCD Proyektor dapat bekerja dengan 

dilengkapi peralatan tambahan yaitu : kabel data. Digunakan untuk 

menghubungkan antara LCD Proyektor dengan Komputer/ Laptop. 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar dan 

terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan.
14

 

Menurut Chabib Thoha Pendidikan Agama Islam adalah sebutan 

yang diberikan pada salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari 

oleh siswa muslim dalam menyediakan pendidikannya pada tingkat 

tertentu.
15

 

 Jadi maksud dari alat pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

sini adalah alat pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar Pendidikan Agama Islam dalam hal ini alat yang digunakan 

adalah LCD Proyektor di SMK Negeri 4 Kendal sebagai upaya penyiapan 

anak didik yang berkualitas baik sebagai orang yang beragama, berbangsa 

dan bernegara. 
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F. Tujuan dan manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kreativitas guru dalam menggunakan alat 

pembelajaran LCD Proyektor pada mata pelajaran PAI di SMK N 4 

Kendal. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

dihadapi guru dalam menggunakan alat pembelajaran LCD Proyektor 

pada mata pelajaran PAI di SMK N 4 Kendal. 

 Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

a)  Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas sekolah 

b) Sebagai bahan motivator bagi tenaga pendidik dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar dan mengajar 

c) Melatih diri untuk peka melihat fenomena-fenomena dalam dunia 

pendidikan 

2. Secara Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui 

studi tentang kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran 

LCD Proyektor pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya di sekolah yang penulis teliti saat ini yaitu di SMK N 4 

Kendal. Disamping itu, hasil studi ini kiranya dapat menambah 

kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan strategi dalam belajar 

mengajar. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field 

research yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah 



11 
 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan 

untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau 

kelompok tertentu secara akurat.
16

 

2. Subjek dan Objek penelitian 

 Subjek yang terkait dalam penelitian ini yaitu guru PAI dan 

siswa SMK Negeri 4 Kendal dan objek yang digunakan adalah 

kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran LCD 

Proyektor pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 4 Kendal. 

3. Jenis data dan sumber data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. 

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a) Data Primer, merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung 

dari sekolah, yaitu kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, 

dan siswa SMK N 4 Kendal 

b) Data Sekunder, merupakan sumber data penunjang yaitu dokumen-

dokumen atau buku yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Agar diperoleh data yang lengkap dan betul-betul menjelaskan 

tentang kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran pada 

mata pelajaran PAI di SMK N 4 Kendal, peneliti mengumpulkan data 

dari beberapa sumber diantaranya adalah lapangan dan data dari 

kepustakaan.
17

 Data dari lapangan diperoleh dari kepala sekolah, guru, 

serta pengamatan yang berlangsung, sedangkan sumber kepustakaan 

adalah dengan memilih literatur yang ada hubungannya dengan skripsi 

ini. 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 

antara lain sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
18

 

  Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan, yaitu suatu proses pengamatan yang 

dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam 

kehidupan orang-orang yang di observasi dan terpisah 

kedudukannya sebagai pengamat.
19

 

  Kegiatan observasi ini penulis lakukan untuk memperoleh 

data tentang kreativitas guru dalam menggunakan alat 

pembelajaran di SMK N 4 Kendal. 

b) Interview  

Interview yang sering juga disebut wawancara adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam interview  

yaitu : guru PAI, siswa dan kepala sekolah. 

Metode interview ini dilakukan untuk mendapatkan data-

data tentang kreativitas guru PAI dalam menggunakan alat 

pembelajaran di SMK N 4 Kendal serta faktor pendukung dan 

faktor penghambatnya. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
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majalah, agenda, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
20

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-

dokumen yang terkait dalam penelitian ini. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data mengenai letak geografis, daftar nama 

guru, siswa dan karyawan, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, pembagian tugas kepala sekolah, guru dan tata usaha. 

5.   Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Adapun tahapan 

yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah: 

a. Data Reduction (Reduksi Data):  

  Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan , maka jumlah data 

akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu.
21

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
22

 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
23

 

Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek 

keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk 

mengecek keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti 

adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan 

triangulasi. 

1) Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan. Wawancara lagi dengan informan yang 

pernah maupun baru ditemui. Melalui perpanjangan 

pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. 

Dengan demikian tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

2) Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 
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peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. 

3) Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang didasari pola 

pikir fenomologis yang bersifat multi perspektif adalah menarik 

kesimpulan dengan memakai beberapa cara pandang. Dari cara 

pandang tersebut akan mempertimbangkan beragam fenomena 

yang muncul dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan lebih 

diterima kebenarannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain dengan: 

a) Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan 

kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh 

oleh peneliti sumber yang berbeda. 

b) Triangulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain 

tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu: wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan 

disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

c) Triangulasi waktu, dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau metode lain 

dalam waktu yang berbeda. 

d. Tahap-tahap Penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, 

sebagaimana dijelaskan oleh Moleong tahapan penelitian: tahap 

pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap akhir 

penelitian. Adapun penjelasan secara spesifik sebagaimana berikut: 
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1) Tahap-tahap Pra Lapangan 

 Pada tahap ini ada enam yang harus dilakukan oleh peneliti, 

antara lain: 

a) Menyusun rancangan penelitian  

 Pada tahap ini peneliti membuat latar belakang masalah 

penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian. 

b) Memilih lapangan penelitian 

 Pada tahap ini peneliti menentukan lapangan sesuai dengan 

judul yang peneliti ambil. 

c) Mengurus perizinan  

 Peneliti membuat surat penelitian yang disetujui oleh Dekan 

fakultas tarbiyah. Pembuatan surat itu bertujuan sebagai tanda 

bukti melakukan penelitian untuk diserahkan pada lokasi yang  

akan diteliti 

d) Menjajaki dan menilai lapangan  

 Peneliti menjajaki lapangan yang akan diteliti untuk mengenal 

segala unsur. 

e) Etika penelitian 

 Selama berinteraksi dengan orang-orang di lapangan peneliti 

tetap berusaha menjaga etika dalam proses pengumpulan data 

sesuai kode etik penelitian. 

f) Menyiapkan perlengkapan 

 Penelitian pada tahap ini selain perlengkapan fisik, peneliti 

juga harus mempersiapkan segala macam perlengkapan yang 

diperlukan dalam penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a) Pengumpulan data 

 Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan 

data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data 

seperti observasi, wawancara, dan berbagai dokumen yang 

relevan. 



17 
 

b) Mengidentifikasi data 

 Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi kemudian diidentifikasikan agar 

memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. 

3) Tahap Akhir Penelitian 

a) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi 

b) Menganalisa data sesuai dengan tujuan yang dicapai 

c) Membuat laporan penelitian.
24

 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

1. Bagian Awal 

       Sebelum bab pertama, penulis cantumkan bagian formalitas 

yang terdiri dari: halaman judul, nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan atau deklarasi 

keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, dan daftar isi. 

        Adapun bab selanjutnya adalah sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

 Meliputi: latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

telaah pustaka, penegasan istilah, fokus penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan kajian teori yang membahas tentang 

Kreativitas Guru Dalam Menggunakan Alat Pembelajaran 

LCD Proyektor  Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 
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Bab III : LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang diawali dengan 

pemaparan tentang deskripsi umum SMK N 4 Kendal, 

kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran 

LCD Proyektor pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

Bab IV :ANALISIS TERHADAP KREATIVITAS GURU 

DALAM MENGGUNAKAN ALAT PEMBELAJARAN 

LCD PROYEKTOR PADA MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK N 4 KENDAL 

 Bab V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan 

penelitian, dan saran-saran. 

 


