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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti 

kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan (memutuskan 

sesuatu). Padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris ini cukup 

banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini adalah 

proficiency and ability yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu 

kemampuan.
1
 Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak.
2
 

Secara umum guru adalah pendidik, yangmana pendidik adalah 

orang yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik. Sementara 

secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan islam adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik 

                                                             
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), hlm. 584. 
2
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 37. 
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potensi kognitif, afektif dan   psikomotorik   sesuai   dengan   nilai-

nilai   ajaran   Islam.
1
 

Dengan demikian, kompetensi guru merupakan seperangkat 

kemampuan yang harus dikuasai dan dipahami oleh seorang guru 

yang menjadi bekal mereka ketika melaksanakan tugasnya sebagai 

guru. Karena guru yang baik tidak hanya mengetahui, tetapi benar-

benar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya.  

b. Standar Kompetensi Guru 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah 

kompetensi guru sebagai dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
2
 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 

2008 tentang guru pada pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.
3
 

 

 

 

                                                             
1 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadist, (Yogyakarta: 

Amzah, 2012), hal. 68. 
2
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen, Pasal 8. 

3
 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Guru, Pasal 2. 
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Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru: 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peseta didik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil  

pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi.   

2) Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional adalah kemapuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional pendidikan. 

3) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa arif dan berwibawa menajadi teladan 

bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
4
 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar. 

                                                             
4
 Akhmal Hawi, Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pres : 2014), hlm.7. 
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin, merupakan 

bentuk jamak dari kata “medium” yang berarti tengah, perantara, atau 

pengantar. Istilah perantara atau pengantar ini, memurut Bovee digunakan 

karena fungsi media sebagai perantara atau pengantar suatu pesan dari si 

pengirim (sender) kepada si penerima (receiver) pesan.
5
  

The Association for Educational Communication and Technology 

(AECT) menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi. Sementara menurut Suparman media merupakan 

alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim 

pesan kepada penerima pesan.
6
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media memiliki 

peran yang sangat penting yaitu segala sesuatu yang berfungsi sebagai 

perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator 

dengan komunikan. 

Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah Bahasa 

Inggris yaitu “instruction”. Instruction diartikan sebagai proses interaktif 

antara guru dan siswa yang berlangsung secara dinamis.
7
 Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

                                                             
5
 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangakn Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung 

Persada (GP) Press Jakarta, 2011), hlm. 4.  
6
 Rayandra Asyhar, loc., cit. 

7
 Ibid., hlm. 6. 
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menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8
 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan peserta didik. Disini media pembelajaran berperan untuk 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran.
9
 

Media pembelajaran merupakan penyampaian pesan (The Carries 

of Massages) dari beberapa saluran ke penerima pesan (The reciever of the 

massage).
10

 Media dalam proses pembelajaran adalah alat bantu untuk 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran 

tidak hanya berupa benda mati, tetapi juga benda hidup seperti manusia. 

Sebagai benda hidup, media dapat juga merupakan pesan yang dapat 

dipelajari.  

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sesuatu 

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada diri peserta didik. 

b. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Secara umum, ada empat jenis media pembelajaran, yaitu media 

visual, madia audio, media audio-visual, dan multimedia.
11

 

                                                             
8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat 

(20). 
9
 Rayandra Asyhar, op.cit., hlm. 7.  

10 Hartono, Pendidikan Integratif, (Yogyakarta: Stain Press Purwokerto, 2011), hlm. 

48. 
11

 Rayandra Asyhar, op.cit., hlm. 76. 
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1) Media Visual 

Media Visual yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan indera penglihatan peserta didik semata-mata, sehingga 

pengalaman belajar yang diterima peserta didik sangat tergantung pada 

kemampuan penglihatannya, seperti: buku, jurnal, poster, globe bumi, 

peta, foto, alam sekitar, dan sebagainya. 

2) Media Audio 

Media Audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta 

didik. Pengalaman belajar yang akan didapatkan adalah dengan 

mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Contoh media audio 

yang umum digunakan adalah radio, tape recorder, CD player. 

3) Media Audio-Visual 

Media Audi-Visual adalah jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang 

dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan 

nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. 

Beberapa contoh media audio-visual adalah film, video, program TV 

dan lain-lain. 

4) Media Multimedia 

Media multimedia yaitu media yang melibatkan jenis media 

untuk merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. 



27 
 

 
 

Multimedia lebih ditekankan pada penggunaan berbagai media berbasis 

TIK dan komputer. 
12

 jadi, TV, presentasi Powerpoint berupa teks, 

gambar bersuara sudah dapat dikatakan multimedia. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Media memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran yaitu: 

1) Sebagai Sumber Belajar, yaitu sebagai penyalur, penyampai, 

penghubung pesan atau pengetahuan dari pengajar kepada 

pembelajar. 

2) Fungsi Semantik, yaitu fungsi media dalam memperjelas arti dari 

suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. 

3) Fungsi Fiksatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu 

objek atau kejadian sehingga dapat digunakan kembali sesuai 

keperluan. 

4) Fungsi Manipulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media untuk menampilkan kembali suatu objek atau peristiwa atau 

kejadian denagn berbagai macam cara, teknik, dan bentuk.  

5) Fungsi Distributif, yaitu dalam sekali penampilan suatu objek atau 

kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar dalam 

kawasan yang sangat luas.  

6) Fungsi Psikomotorik, yaitu fungsi media dalam meningkatkan 

keterampilan fisik peserta didik. 

                                                             
12

 Ibid., hlm. 77. 



28 
 

 
 

7) Fungsi Psikologis, yaitu fungsi yang berkaitan dengan aspek 

psikologis yang mencakup fungsi atensi (menarik perhatian), fungsi 

afektif (menggugah perasaan/ emosi), fungsi kognitif 

(mengembangkan kemampuan daya pikir), fungsi imajinatif dan 

fungsi motivasi (mendorong peserta didik membangkitkan minat 

belajar). 

8) Fungsi Sosio-Kultural, yaitu media pembelajaran dapat memberikan 

rangsangan persepsi yang sama kepada peserta didik.
13

 

Beberapa manfaat penggunaan media dalam pembelajaran: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

3) Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung. 

4) Memungkinkan   anak   belajar   mandiri   sesuai   dengan   bakat   

dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya.  

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

6) Merangsang  perhatian,  minat,  pikiran,  dan  perasaan  peserta  

didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
14

 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media 

merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, 

ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media: 

                                                             
13

 Ibid., hlm. 42. 
14

 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 

2011), hlm. 5.  
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1) Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 

kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran 

yang efektif, media harus selaras dan sesuai dengan  kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa.  

3) Praktis, luwes, dan bertahan. Kriteria ini menuntun para guru untuk 

memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri 

oleh guru. Media yang dipilih hendaknya dapat  digunakan dimana pun 

dan kapanpun dengan peralatan yang  tersedia di sekitarnya, serta 

mudah dipindahkan dan dibawa kemana-kemana.  

4) Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan kriteria yang  paling 

utama, tidak akan berarti apa-apa jika guru tidak dapat menggunakan 

media dalam proses belajar mengajar sebagai  upaya mempertinggi 

mutu dan hasil belajar.  

5) Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengelompokkan 

sasaran tersebut. 
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6) Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu.
15

 

Pemilihan media pembelajaran perlu dilakukan agar sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Model pemilihan ada dua, yaitu pemilihan 

tertutup dan pemilihan terbuka. Pemilihan tertutup adalah bersifat top 

down dari atas, misalnya dari Dinas Pendidikan. Sedangkan model 

pemilihan terbuka bersifat bottom up yang dilakukan pihak sekolah. 

Prinsip yang harus digunakan dalam pemilihan media pembelajaran adalah 

kesesuaian, ketersediaan, kemudahan sajian, keterjangkauan, kemudahan 

akses, teknologi, kebaruan, dan pengorganisasian.
16

 

3. Aqidah Akhlak 

a. Pengertian Aqidah Akhlak 

Aqidah menurut bahasa, berasal dari kata al-„aqd yaitu ikatan, 

memintal, menetapkan, menguatkan, mengikat dengan kuat, 

berpegang teguh, yang dikuatkan, dan yakin. Dalam kamus al-

Munawwir bahwa akidah adalah mengokohkan, mengadakan 

perjanjian, mempercayai dan menyakini. Al-„aql lawannya adalah al-

hill yaitu terurai.
17

 Menurut istilah, aqidah yaitu perkara yang wajib 

dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga 

                                                             
15

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 75. 
16

 Rayandra Asyhar, op.cit., hlm. 90. 
17

 Nur Hidayat, Akidah Akhlak dan Pembelajarannya, (Yogyakarta: Ombak 

(Anggota IKAPI), 2015), hlm.136. 
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menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri 

oleh  keraguan dan kebimbangan.
18

 

Aqidah adalah suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati 

sehingga melahirkan jiwa yang tenang dan mantap serta tidak 

dipengaruhi keraguan dan meyakini dengan penuh keyakinan. 

Kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab, yaitu ( خلق ) 

jamaknya  ) اخالق ) yang artinya tingkah laku, perangai tabi’at, watak, 

moral atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

akhlak dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Jadi, akhlak merupakan 

sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan 

diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan 

itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak 

yang baik atau akhlaqul karimah, atau akhlak mahmudah. Akan tetapi 

apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, 

maka disebut akhlak tercela atau akhlakul madzmumah.
19

 

Aqidah Akhlak adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, 

diyakini dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan tanpa adanya 

keraguan sedikitpun. Aqidah Akhlak merupakan sifat yang mengenai 

kepercayaan yang tertanam dalam jiwa yang menghasilkan perbuatan 

baik maupun perbuatan buruk pada diri seseorang tanpa memerlukan 

pemikiran terlebih dahulu. 

                                                             
18

 Abd. Chalik dan Ali Hasan Siswanto, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: 

Kopertais IV Press, 2010), hlm. 40.  
19

 Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), hlm. 85. 
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b. Tujuan Aqidah Akhlak 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana peserta didik, apa yang 

harus dimiliki peserta didik, dan semuanya tergantung pada tujuan 

yang ingin dicapai. 

Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak adalah membentuk 

manusia yang agamis (religius) yang menanamkan nilai keimanan, 

amaliah, dan akhlak karimah untuk menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah SWT. Pembelajaran Akidah Akhlak merupakan sistem 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek 

kehidupan. Dalam pembelajaran akidah akhlak dapat meningkatkan 

harkat martabat manusia sepanjang hayat.
20

 

Fungsi dan peranan Aqidah dalam kehidupan umat manusia 

antara lain:
21

 

1) Menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki 

manusia sejak lahir 

2) Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa 

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti 

Melalui pembelajaran aqidah akhlak, setidaknya peserta didik 

akan mendapat pengetahuan dan bimbingan akhlak yang baik dari 

gurunya. Seorang guru akan selalu mengarahkan kepada kebaikan, 

                                                             
20

 Yatimin dan Husni Thamrin, Strategi Pembelajaran Akidah Akhlak Melalui 

Pendekatan Saintifik untuk Madrasah Tsanawiyah Provinsi Riau, Jurnal Ilmiah Keislaman 

(Vol.16, No. 1, tahun, 2017), hlm.154. 
21

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 130. 
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dan menjadikan peserti didiknya menjadi peserta didik yang teladan 

agar kelak nanti menjadi seorang muslim yang mempunyai akhlak 

yang baik. Sebab tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah 

mendidik jiwa sekaligus akhlaknya agar mengalami perubahan dalam 

kebaikan 

c. Ruang Lingkup Aqidah Akhlak 

1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik.
22

 Allah berfirman dalam 

Al-Qur’an: 

                        

             (4 –1:  خالص)اال 

 

“1. Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa 

2. Allah tempat meminta segala sesuatu 3. (Allah) tidak 

beranak dan tidak pula diperanakkan. 4. Dan tidak ada 

sesuatu yang setara dengan Dia.”
23

 (QS. AL-Ikhlas: 1-4) 

 

Titik tolak akhlak kepada Allah SWT adalah pengakuan 

dan kesadaran bahwa Tiada Tuhan Melainkan Allah SWT dalam 

beribadah kepada-Nya. Adapun tujuan Allah berkaitan dengan 

Dzat-Nya yang maha tinggi. Dia menciptakan manusia dan jin 

                                                             
22

 Ibid., hlm. 152. 
23

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 604. 
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karena Allah adalah Dzat yang maha agung dan hanya Allah yang 

patut dan pantas disembah. 

Diantara Akhlak terhadap Allah adalah dengan 

menjalankan segala perintah Allah, beribadah ikhlas hanya karena 

Allah, berdzikir kepada Allah, berdo’a kepada Allah, dan ridho 

terhadap segala ketentuan Allah. 

2) Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Akhlak kepada sesama manusia merupakan melakukan 

perbuatan baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada 

siapa orang tersebut.  

Firman Allah SWT: 

                       

                …  

 ( 38ة : ) البقر
 

“Dan (ingatlah) kepada Kami mengambil janji dari Bani 

Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan 

berbuat baiklah kepada kedua orangtua, kerabat, anak-anak 

yatim, dan orang-orang miskin…”
24

 (QS. Al-Baqarah: 83) 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Misalnya berbakti kepada kedua 

orang tua, bersikap baik kepada orang yang lebih tua atau muda. 

Hal ini merupakan alasan mengapa akhlak sangat penting bagi 

                                                             
24 Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 12.  
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sesama manusia. Karena dengan kita berakhlak maka akan saling 

menghargai satu sama lain dan tercipta ketentraman. 

3) Akhlak terhadap Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu 

yang sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan 

Al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia 

sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi 

manusia dengan sesamanya dan terhadap alam.
25

 

Firman Allah SWT: 

                    ...    

 ( 83)البقرة : 
 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bum”…
26

 (QS. 

Al-Baqarah: 30) 

.  

Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang 

baik dengan lingkungan sekitar. Beberapa perilaku yang 

menggambarkan akhlak terhadap lingkungan adalah memelihara 

dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, menghindari 

melakukan suatu pekerjaan yang dapat merusak lingkungan 

sekitar, dan sebagainya. 

 

                                                             
25

 Muhammad Alim., op.cit., hlm. 158 
26

 Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 6. 
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4. Kajian Penelitian Yang Relevan 

a. Dalam skripsi yang ditulis oleh Saufa Rahma Salis (1721143367) 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul Kreativitas Guru dalam 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Ngantru Tulungagung tahun 

2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kreatifitas 

guru dalam menggunakan metode pembelajaran Aqidah Akhlak di 

MTsN NgantruTulungagung, untuk mengetahui kreatifitas guru dalam 

menggunakan strategi pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Ngantru 

Tulungagung, untuk mengetahui kreatifitas guru dalam menggunakan 

media pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN Ngantru Tulungagung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kreatifitas guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran aqidah akhlak yakni dengan 

menyesuaikan materi yang disampaikan dengan melihat karakteristik 

siswa. Kreatifitas guru dalam menggunakan strategi pembelajaran 

aqidah akhlak yakni dalam kegiatan belajar-mengajar guru 

menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Kreatifitas guru dalam 

menggunakan media pembelajaran aqidah akhlak yakni dengan 

menggunakan media yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan.
27

 

Dari skripsi di atas memang ada persamaan dan perbedaan. 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang kreativitas 
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guru dan pembelajaran Aqidah Akhlak, sedangkan yang peneliti akan 

lakukan yaitu tentang kompetensi guru pada penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Dari fokus 

penelitiannya, penelitian diatas tertuju pada MTsN Ngantru 

Tulungagung sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di kelas X 

MAN 1 Jepara. Dari metode penelitiannya ada persamaan yaitu dengan 

teknik pengumpulan data berdasarkan sumbernya melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif. 

b. Dalam skripsi yang ditulis oleh Septi Hainun Hayati (1721143368) 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul Kreativitas Guru Aqidah 

Akhlak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTs Negeri 6 

Blitar tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kreativitas guru Aqidah Akhlak dalam mengembangkan metode, media 

dan sumber belajar dalam pembelajaran Aqidah Akhlak untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN 6 Blitar. Hasil Penelitian 

ini adalah dalam proses pembelajaran guru Aqidah Akhlak di MTsN 6 

Blitar mengembangkan metode pembelajaran dengan 

mengkombinasikan beberapa metode yang sesuai dengan karakteristik 

siswa, Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

Aqidah Akhlak adalah dengan memanfaatkan media yang  sesuai  

dengan  materinya, Pengembangan sumber belajar yang dilakukan oleh 
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guru Aqidah Akhlak dalam pembelajaran dengan menggunakan buku 

paket, internet, dan alam yang sesuai dengan materi.
28

 

Dari skripsi di atas memang ada persamaan dan perbedaan. 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang kreativitas 

guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, 

sedangkan yang peneliti akan lakukan yaitu tentang kompetensi guru 

pada penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. Dari fokus penelitiannya, penelitian diatas tertuju pada MTsN 

6 Blitar, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di kelas X MAN 1 

Jepara. Dari metode penelitiannya ada persamaan yaitu dengan teknik 

pengumpulan data berdasarkan sumbernya melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif. 

c. Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdullah Afif (14422110) mahasiswa 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

yang berjudul Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Menerapkan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Aqidah Akhlak 

di MTs Negeri 4 Sleman Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kreativitas yang diterapkan oleh 

guru pendidikan agama Islam mata pelajaran aqidah akhlak dan untuk 

mengetahui hasil dari kreativitas yang di terapkan. Hasil penelitian 
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menunjukan kreativitas guru pendidikan agama Islam meliputi 

menyanyikan syiir sahabat ali, sholawatan, mengaitkan materi dengan 

mata pelajaran lainya atau dari sumber bacaan yang berbeda, media 

pembelajaran berupa power point, video terkait materi, dan hand out 

atau ringkasan materi. Hasil kreativitas guru dalam menerapkan 

pendekatan saintifik yang meliputi ranah kognitif, psikomotorik, afektif 

secara kesuluruhan sudah baik.
29

 

Dari skripsi di atas memang ada persamaan dan perbedaan. 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang kreativitas 

guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan Pendekatan Saintifik 

pada pembelajaran Aqidah Akhlak, sedangkan yang peneliti akan 

lakukan yaitu tentang kompetensi guru pada penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Dari fokus 

penelitiannya, penelitian diatas tertuju pada di MTs Negeri 4 Sleman 

Yogyakarta, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di kelas X 

MAN 1 Jepara. Dari metode penelitiannya ada persamaan yaitu dengan 

teknik pengumpulan data berdasarkan sumbernya melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif. 

d. Dalam jurnal An-Nizom yang ditulis oleh Nike Anggraini dengan judul 

Kreativitas Guru dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan 
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Agama Islam di SMP Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Volume 2, 

Nomor 2, Agustus 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

ketersediaan atau kelengkapan (kuantitas) media pembelajaran, 

kelayakan dan keberfungsian (kualitas) media pembelajaran, dan 

kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Talo Kabupaten 

Seluma, 2 unit  SMP telah memiliki  media pembelajaran PAI yang 

cukup baik, yakni SMP Negeri 3 Seluma dan SMP Negeri 27  Seluma. 

Sementara di SMP Negeri 45 Seluma, ketersediaan media pembelajaran 

PAI masih kurang, hanya tersedia media grafis dan sejumlah buku.
30

 

Dari Jurnal di atas memang ada persamaan dan perbedaan. 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang kreativitas 

guru dalam pemanfaatan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

sedangkan yang peneliti akan lakukan yaitu tentang kompetensi guru 

pada penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. Dari fokus penelitiannya, penelitian diatas tertuju pada SMP 

Negeri 3 Seluma, SMP Negeri 27 Seluma dan di SMP Negeri 45 

Seluma, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di kelas X MAN 1 

Jepara. Dari metode penelitiannya ada persamaan yaitu dengan teknik 

pengumpulan data berdasarkan sumbernya melalui wawancara, 
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observasi dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif. 

e. Dalam jurnal Tawadhu yang ditulis oleh Zaenal Arif Pujiwantoro 

dengan judul Kreativitas Guru dalam Penggunaan Media 

Pembelajaran pada Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam 

di MI Negeri Watu Agung Tambak Banyuwangi Volume 2, Nomor 2, 

2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan media pembelajaran di MI Negeri Watuagung Tambak 

Banyumas. Dan hasil penelitiannya yaitu dalam proses pembelajaran 

PAI di MI Negeri Watuagung Tambak Banyumas guru memakai media 

pembelajaran. Akan tetapi tergantung sesuai dengan materi 

pembelajarannya (kondisional). yaitu disesuaikan dengan materi, 

tujuan, metode, karakteristik siswa dikelas, hal ini dimaksudkan agar 

penggunaan media pembelajaran tidak melenceng dari materi sehingga 

pemahaman siswa dengan penggunaan media pempelajaran dapat lebih 

mudah dicapai.
31

 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang 

kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran pada 

Pendidikan Agama Islam, sedangkan yang peneliti akan lakukan yaitu 

tentang kompetensi guru pada penggunaan media pembelajaran mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. Dari fokus penelitiannya, penelitian diatas MI 

Negeri Watuagung Tambak Banyumas, sedangkan yang akan peneliti 
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lakukan yaitu di kelas X MAN 1 Jepara. Dari metode penelitiannya, ada 

persamaan yaitu dengan teknik pengumpulan data berdasarkan 

sumbernya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta 

pendekatan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. 

f. Dalam Jurnal Inspirasi yang ditulis oleh Ahmad Zabidi dengan judul 

Kreativitas Guru dalam Memanfaatkan Teknologi sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang Volume 3, Nomor 2 Desember 2019. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui kreativitas guru dalam memanfaatkan 

internet dan laptop sebagai media pembelajaran PAI di SD Negeri 

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang pada tahun pelajaran 

2018/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan 

kreativitas guru PAI di SD Negeri Kecamatan Bawen dalam 

menggunakan media pembelajaran sebagai sarana metode penyampaian 

materi yang efektif, seperti dengan power point, audio dan juga video 

pembelajaran. Pengarsipan instrumen pembelajaran semakin tertata 

rapi, seperti silabus, RPP, dan metode pembelajaran. Adanya beberapa 

faktor pendukung, seperti: bimtek PAI, kelas representatif dan metode 

yang variatif. Selain itu juga ada faktor penghambat dalam 

mengembangkan kreativitas guru yaitu tidak ada internet di sekolah, 

keterbatasan proyektor untuk mengembangkan pembelajaran PAI.
32
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Dari Jurnal di atas memang ada persamaan dan perbedaan. 

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian diatas tentang kreativitas 

guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, sedangkan yang peneliti akan lakukan yaitu 

tentang kompetensi guru pada penggunaan media pembelajaran pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak. Dari fokus penelitiannya, penelitian 

diatas tertuju pada SD Negeri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, 

sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu di kelas X MAN 1 Jepara. 

Dari metode penelitiannya ada persamaan yaitu dengan teknik 

pengumpulan data berdasarkan sumbernya melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, peneliti belum 

menemukan penelitian yang terkait dengan kreativitas guru dalam 

penguunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di 

kelas X MAN 1 Jepara. Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti 

lakukan layak untuk dilakukan. 
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5. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak Kelas X di MAN 1 Jepara? 

b. Apa saja faktor pendukung kompetensi guru dalam penggunaan media 

pembelajaran pada mata pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas X di 

MAN 1 Jepara? 

c. Apa saja faktor penghambat kompetensi guru dalam penggunaan 

media pembelajaran pada mata pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas X 

di MAN 1 Jepara? 

 


