
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Apabila ditinjau dari segi bahasa sebagaimana yang tercantum dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari buku Rusmaini menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.1 

Kingsley Price yang dikutip dari buku Rusmaini mengemukakan bahwa pendidikan 

ialah proses dimana kekayaan budaya non fisik diperlihatkan dan dikembangkan 

dalam mengasuh anak-anak atau mengasuh orang-orang dewasa.2 

 Dalam dunia pendidikan, kreativitas menempati peranan penting. Kreativitas 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola aktivitas pengajaran. 

Sebagai pendidik, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran.  

Kreativitas merupakan proses penting untuk dibina kepada anak didik sejak dini agar 

timbul suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran aktif merupakan proses 

pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi siswa selama 

pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang 

bervariasi. 3 Conny Semiawan dkk, menegaskan bahwa jelaslah dapat muncul dalam 
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bidang kegiatan manusia, tidak terbatas dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, serta 

tidak terbatas pula pada usia, jenis kelamin, suku bangsa dan kebudayaan tertentu.4  

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Guru kreatif tidak tergantung 

kepada tingkat kependidikannya, tetapi lebih kepada motivasi dan usahanya untuk 

memperkenalkan sesuatu yang baru, unik, menarik, dan menantang, sehingga anak 

terpacu untuk mengikuti pembelajaran dari guru.5      

Dengan pentingnya kreativitas guru, sehingga melalui kegiatan kreativitas 

diharapkan akan membantu tercapainya tujuan. Seorang pendidik sudah selayaknya 

memiliki kreativitas yang tinggi, guna menciptakan proses pembelajaran yang tepat 

sehingga mencapai hasil yang optimal dari semua tujuan yang telah ditetapkan dalam 

pengajaran. Dengan kreativitas yang tinggi, guru dapat menciptakan suasana belajar 

yang efektif. Dalam proses belajar mengajar, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi-materi yang diajarkan sehingga anak tidak bosan dan malas 

dalam belajar.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu hal 

dalam memecahkan masalah, menemukan hal-hal baru. Adapun kreativitas yang 
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dimiliki seorang guru sangat penting dalam menumbuhkan minat belajar siswa dan 

memotivasi siswa saat kegiatan belajar agar siswa tidak bosan dan semangat saat 

mengikuti pelajaran. Pelajaran akan bermakna bagi siswa jika guru berusaha 

melakukan sesuatu yang menarik minat siswa. Pelajaran akan lebih mudah dihayati 

dan diterapkan oleh siswa jika guru mengajarkannya dalam bentuk model tingkah 

laku, bukan hanya dengan menceramahkan atau menceritakannya secara lisan. 

Dengan model tingkah laku, siswa dapat mengamati dan menirukan apa yang 

dilakukan oleh guru.   

Seorang pendidik harus dapat menimbulkan motivasi anak agar anak tidak 

jenuh saat pelajaran berlangsung dan dapat mencapai keberhasilan saat belajar. 

Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut 

pandang mereka masing-masing, namun intinya sama yakni sebagai suatu pendorong 

yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  Peranan motivasi (dorongan) yang sangat besar untuk 

membangkitkan aktivitas dan gairah belajar. Richard A. Vear yang dikutip dalam 

buku Ramayulis, mengemukakan bahwa motivasi yang sangat dimiliki seseorang 

akan menentukan keberhasilan suatu pekerjaan sekalipun aktivitas tersebut ditunjuk 

oleh pembawaan, bakat dan keterampilan.6 Motivasi juga dapat diartikan sebagai 

kekuatan, daya pendorong, atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat 
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dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif dan 

menyenangkan.7 

Proses pembelajaran yang didukung oleh kelas yang kondusif akan 

menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar, keberhasilan dalam aktifitas 

belajar salah satunya ditentukan motivasi belajar siswa itu sendiri. Dalam konten ini 

Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi menegaskan bahwa, perubahan-perubahan yang 

dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bilamana orang mempunyai motivasi 

untuk melakukannya, dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi.8 

Berdasarkan observasi awal penulis lakukan, kreativitas guru terhadap motivasi 

belajar siswa kurang baik, hal ini terlihat dari guru yang mengajar hanya 

menggunakan metode dan media yang monoton saja, sehingga siswa kurang 

memperhatikan saat kegiatan berlangsung.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Pengaruh Kreativitas Guru Terhadap Motivasi belajar Siswa 

Kelas III Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul 

Islamiyah Palembang”. 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat teridentifikasi beberapa 

masalah, yaitu: 

a. Terdapat siswa yang mudah bosan dalam pelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang. 

b. Kurangnya kreativitas guru di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah 

Palembang. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mengarahkan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis hanya 

membatasi masalah yakni tentang pengaruh kreativitas guru terhadap 

motivasi belajar siswa kelas III Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang. 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kreativitas guru dalam proses pembelajaran siswa kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatul Islamiyah Palembang? 

c. Bagaimana pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa 

kelas III Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatul Islamiyah Palembang?    

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kreativitas guru terhadap motivasi 

belajar siswa kelas III pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang. 

b. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang.  

c. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar 

siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang. 

2. Kegunaan  

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang kreativitas guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar. 

b. Secara praktis, informasi bagi guru tentang pentingnya kreativitas dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

  

D. Tinjauan Kepustakaan 

Setelah penulis meneliti skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan Tarbiyah, 

maka dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan judul ini. Adapun karya-karya 

tersebut diantaranya adalah: 



Siti Mutoharoh, dalam skripsinya berjudul “ Kreativitas Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Mengembangkan Proses Pembelajaran Aktif Di Sekolah 

Menengah Pertama IT Al-Furqon Palembang”. Hasil penelitiannya bahwa kreativitas 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran apalagi guru 

Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kreativitas guru pendidikan Agama Islam, untuk 

mengetahui proses pembelajaran aktif, dan untuk mengetahui kreativitas guru 

pendidikan agama Islam dalam mengembangkan proses pembelajaran. Dapat dilihat 

dari hasil penelitian ini, bahwa guru pendidikan agama Islam di sekolah ini secara 

umum sudah berlangsung baik, terutama dalam pengembangan proses pembelajaran 

aktif diantaranya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan saat proses 

pembelajaran, menguasai materi pelajaran secara mendalam, dan mempunyai 

wawasan luas, komunikatif dan dialogis sehingga diharapkan proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan menyenangkan dan peserta didik aktif dalam belajar.9 

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama meneliti kreativitas guru. Sedangkan perbedaannya yakni jika 

skripsi diatas meneliti tentang proses pembelajaran aktif, sedangkan yang akan diteliti 

oleh penulis ialah motivasi belajar siswa. Selain itu juga lokasi yang akan diteliti 

berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis. 
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Zaimawati, dalam skripsinya berjudul “Pengaruh Metode Mengajar Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Negeri I Pemulutan Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hasil studi dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa metode mengajar guru di SMP Negeri I Pemulutan 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, bagaimana motivasi belajar siswa di 

SMP Negeri I Pemulutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tergolong 

sedang, sedangkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri I Pemulutan Kecamatan 

Pemulutan Kabipaten Ogan Ilir tergolong sedang. Maka dengan demikian, hipotesa 

kerja dalam penelitian ini dapat diterima. Artinya ada pengaruh positif yang 

signifikan antara metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri I Pemulutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.10 

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama meneliti motivasi belajar siswa. Sedangkan perbedaannya 

yakni jika skripsi diatas meneliti tentang metode mengajar guru, sedangkan yang 

akan diteliti oleh penulis ialah pengaruh kreativitas guru. Selain itu juga lokasi yang 

akan diteliti berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis. 

Suci Rahmawati, dalam skripsinya berjudul “Peran Guru Agama Islam Dalam 

Memotivasi Belajar Siswa Di SMP Nurul Iman Palembang”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa peran guru PAI dalam Memotivasi belajar siswa sudah 

terlaksana sesuai dengan pelaksanaan tugas guru dalam memotivasi belajar siswa di 
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SMP Nurul Iman Palembang. Hal ini dapat dilihat dengan pencapaian sejumlah 

indicator peran guru PAI sebagai motivator dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, 

pemberian hadiah walaupun hanya sebatas pemberian nilai dan pujian kepada siswa, 

mengadakan kompetisi/ persaingan berupa adanya ruang tanya jawab serta diskusi 

kelompok, pemberian tugas/pekerjaan rumah (pr) agar siswa belajar kembali 

dirumah, membiasakan kebiasaan yang baik ketika proses belajar, adanya pemberian 

bimbingan kepada siswa yang kurang mengerti dengan materi yang disampaikan, 

memberikan hukuman ketika siswa tidak membuat tugas, tidak disiplin dan bandel, 

serta penggunaan media pendukung atau metode kreatif pada saat belajar meskipun 

tidak bervariasi. Adapun faktor pendukungnya adalah guru berupaya menciptakan 

iklim yang menyenangkan dalam belajar, juga dengan mempersiapkan diri sebelum 

mengajar, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya alat peraga atau media, 

dan penggunaan metode mengajar yang monoton.11 

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama meneliti motivasi belajar siswa. Sedangkan perbedaannya 

yakni jika skripsi diatas meneliti tentang peran guru agama Islam, sedangkan yang 

akan diteliti oleh penulis ialah kreativitas guru. Selain itu juga lokasi yang akan 

diteliti berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis. 

Vivi Kamilah, dalam skripsinya berjudul “Pengaruh Kreativitas Guru 

Terhadap Aktivitas Bermain Anak PAUD ANANDA Di Desa Tirta Kencana 
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Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa tidak ada pengaru yang signifikan antara kreativitas guru 

terhadap aktivitas bermain anak PAUD Ananda di Desa Tirta Kencana Kecamatan 

Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil analisa statistik adalah 0,814 

lebih kecil daripada “r” tabel baik pada taraf signifikan 5% adalah 0,878 maupun 

maupun taraf 1% adalah 0,959.12  

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama meneliti kreativitas guru. Sedangkan perbedaannya yakni jika 

skripsi diatas meneliti tentang bermain anak PAUD, sedangkan yang akan diteliti 

oleh penulis ialah motivasi belajar siswa. Selain itu juga lokasi yang akan diteliti 

berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis. 

Rahma Desnia, dalam skripsinya berjudul “Kreativitas Guru PAI Dalam 

Meciptakan Interaksi Belajar Di SMP 38 Palembang”. Hasil penelitian ini 

mengemukakan bahwa pertama, kreativitas guru dalam menciptakan interaksi belajar 

di SMP Negeri 38 Palembang sudah baik terlihat dari guru maupun membuat proses 

pembelajaran menjadi luwes, guru respek terhadap anak didik, guru meyakini 

perubahan anak didik, guru disiplin waktu, guru mengetahui psikologi anak didik dan 

tidak emosional dalam mengajar. Kedua, upaya guru pendidikan Agama Islam di 

SMPN 38 Palembang dalam menciptakan interaksi belajar/baik yaitu tindakan guru di 

dalam kelas memiliki tujuan dengan menempatkan siswa sebagai obyek pembelajaran 
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sehingga guru mengetahui kondisi siswa dan perkembangannya, dan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran menarik perhatian siswa guru mendesain 

prosedur interaksi dengan sebaik mungkin seperti halnya membuat rpp dan siswa 

mendengarkan dengan baik ketika guru menyampaikan materi pembelajaran.13  

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yakni sama-sama meneliti kreativitas guru. Sedangkan perbedaannya yakni jika 

skripsi diatas meneliti tentang menciptakan interaksi belajar, sedangkan yang akan 

diteliti oleh penulis ialah motivasi belajar siswa. Selain itu juga lokasi yang akan 

diteliti berbeda dengan lokasi yang akan diteliti oleh penulis. 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah uraian singkat tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Kerangka teori ini dijadikan 

penulis sebagai suatu batasan dalam membuat skripsi. Adapun kerangka teori dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kreativitas  

Slameto menjelaskan bahwa pengertian kreativitas berhubungan dengan 

penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

menggunakan sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa 
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perbuatan atau tingkah laku, dan lain-lain.14 Selain itu menurut Monero menurut 

Slameto yang penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum 

pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas itu 

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu 

yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya, misalnya seorang guru 

menciptakan metode mengajar dengan diskusi yang pernah dipakai.15   

Bila konsep ini dikaitkan dengan kreativitas guru, guru yang bersangkutan 

mungkin menciptakan strategi mengajar yang benar-benar baru, atau dapat saja 

merupakan modifikasi dari berbagai strategi yang ada sehingga menghasilkan bentuk 

baru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah pengetahuan kepada 

anak didik disekolah selain itu seperti yang dikemukakan Fuad kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru yang telah ada 

sebagai hasil dari berfikir kreatif terhadap suatu masalah yang dipecahkan sehingga 

menimbulkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya.16  

Dalam kamus Bahasa Inggris Oxford yang dikutip dalam buku Anna Craft 

menjelaskan bahwa kreativitas sebagai daya hayal, daya cipta, menciptakan atau 

menemukan ide-ide baru.17 Kreativitas dalam arti lain adalah salah satu kata kunci 
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yang perlu dilakukan guru untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal 

sesuai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan.18  

Dengan demikian seorang pendidik sedah selayaknya memiliki kreativitas yang 

tinggi, guna menciptakan proses belajar mengajar yang tepat dan dapat mencapai 

hasil yang optimal dari semua tujuan yang telah ditetapkan dalam pengajaran, karena 

dengan kreativitas yang tinggi guru akan dapat menciptakan suasana belajar yang 

efektif. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan daya 

cipta atau melahirkan suatu ide-ide baru, mewujudkan potensi dalam diri seseorang, 

mendorong seseorang untuk menemukan ide yang belum ada sebelumnya.   

2. Motivasi  

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. 

Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi 

adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Thomas M. Risk dalam buku yang dikutip oleh Ahmad Rohani memberikan 

pengertian motivasi sebagai berikut: motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak 

guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik atau pelajar yang 

menunjang kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar.19 Dalam buku Agus Suprijono 
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mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat 

belajar, arah, dan kegigihan perilaku.  

3. Bahasa Arab 

Menurut Ulin Nuha dalam bukunya menjelaskan bahwa bahasa adalah satu hal 

yang sangat penting dalam sebuah kehidupan manusia. Sebab, dengan bahasa itulah, 

manusia bisa berkomunikasi dan menyampaikan semua gagasan dan isi pikirannya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahasa adalah perkataan yang baik, sopan 

santun, tingkah laku yang baik.20 Sedangkan menurut Al-Ghalayain yang dikutip 

dalam buku Ulin Nuha menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang 

dipergukanan oleh orang Arab untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka.21    

F. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.22 Variable dalam penelitian ini adalah 

kreativitas guru sebagai variabel X, dan motivasi belajar siswa sebagai variabel Y. 

Variable X     Variabel Y    

 

                                                           
20 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 2012), hlm. 
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 21 Ibid, hlm. 31  
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 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)”. 
(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 60  
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2. Definisi Operasional  

1. Kreativitas yang dikutip dalam buku Ahmad Susanto, yakni kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata, yang relative berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya.23 Sedangkan Dr.Syamsu Yusuf, I. N. dan Dr.A, Juntika menjelaskan 

bahwa yang dinamakan kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan 

suatu produk yang baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan 

menerapkannya dalam memecahkan masalah.24  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas guru adalah upaya 

guru dalam menciptakan pola belajar yang baru atau berbeda dengan proses belajar 

mengajar secara umum, menggunakan variasi dalam mengajar dengan mengacu 

kepada materi dan situasi kelas. 

Adapun yang menjadi indikator kreativitas guru adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan media pembelajaran yang menarik. 

b. Penggunaan metode pembelajaran yang menarik. 

c. Mengembangkan strategi. 

d. Mampu menguasai kelas. 

e. Gerakan anggota badan. 

f. Berpindah posisi saat mengajar. 

                                                           
23 Ahmad Susanto. Ibid,. hlm. 99 
24

 Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurishan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 246  



g. Variasi suara.25 

2. Menurut Mujid yang dikutip dalam buku Makmun Khairani menyatakan bahwa 

motivasi merupakan akumulasi daya dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang 

untuk mendorong, merangsang, menggerakkan, membangkitkan dan memberi 

harapan pada perilaku.26 Maslow menjelaskan bahwa motivasi adalah tenaga 

pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Adapun yang dimaksud motivasi disini adalah alat atau tenaga pendorong untuk 

menumbuhkan bakat dan minat belajar siswa dalam proses belajar mengajar, 

melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun indikator motivasi belajar siswa menurut Hamzah B. Uno adalah: 

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan. 

d. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Senang dan rajin belajar.27 
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 Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaktif Edukatif, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2000), hlm. 126-127 
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 Makmun Khairani, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 176 
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 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran: sebuah 

konsep pembelajaran berbasis kecerdasan, (Jakarta: Bumi Askara, 2009), hlm. 21-22  



3. Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang merupakan bagian dari mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan pelajaran bahasa Arab 

yakni untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 

arab,baik dalam lisan maupun tulisan, menumbuhkan kesadaran pentingnya 

bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar 

khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, mengembangkan 

pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bersifat sementara dan bersifat teoritis. Dalam metode penelitian, 

hipotesis adalah alat yang mempunyai kekuatan dalam proses. 

Ho : Tidak adanya pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa. 

Ha : Adanya pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa. 

 

H. Metodologi Penelitian 

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”. Kata ini terdiri dari dua 

kata yaitu metha yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan 

yang dilalui untuk mencapai tujuan.28  

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan 

teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.29  
                                                           

28
 Rusmaini, op.cit,. hlm. 161 



Adapun metodologi penelitian adalah suatu cara yang di gunakan oleh seorang 

peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukannya dalam penelitian tersebut. 

1. Jenis Data dan Sumber Data  

a. Jenis Data 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah berupa kata-kata. Data tersebut ialah hasil 

observasi, gambaran umum sekolah, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian.  

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Data kuantitafit yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan prasarana 

sekolah.  

b. Sumber Data 

Sumber data dapat diperoleh melalui dua sumber, yakni: 

1) Sumber data primer, dalam hal ini berupa hasil tes dari sampel 

penelitian baik informasi dari guru dan siswa yang menjadi subjek, 

kepala sekolah dan TU mengenai sejarah berdirinya Madrasah dan 

keadaan sekolah.  
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 Saipul Annur, “Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan 
Kualitatif”. (Palembang: Rafah Press, 2013). Hlm. 28 



2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen, foto, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penulis adalah:   

a. Observasi 

Dalam observasi ini penulis gunakan untuk mengamati langsung objek 

penelitian untuk melihat lebih jelas yang dilakukan objek penelitian dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas III  di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatul Islamiyah Palembang. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data melalui sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi tentang sejarah 

berdirinya Madrasah, letak geografis sekolah dari sumbernya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Pada teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui jumlah guru, 

jumlah siswa, pegawai sekolah serta sarana dan prasarananya. 

d. Angket 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kreativitas guru dan 

motivasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah 

Palembang.  

 



3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI dengan jumlah 

siswa sebanyak  167 siswa Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah 

Palembang. 

Tabel 1 

Jumlah Populasi MI Hidayatul Islamiyah Palembang 

 

NO. 

 

KELAS 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH Laki-laki Perempuan 

1. 1 12 14 26 

2. 2 21 27 48 

3. 3 14 8 22 

4. 4 17 10 27 

5. 5 13 13 26 

6. 6 13 6 18 

JUMLAH 88 76 167 

  

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek/subjek peneliti. 

Adapun dalam penelitian ini sampel yang penulis ambil sebanyak 22 orang 



siswa kelas III, di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah 14 siswa laki-laki 

dan 8 siswa perempuan.  

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, dalam hal 

ini penulis menggunakan statistik atau analisis kuantitatif dengan menggunakan 

rumus TSR dan korelasi koefiensi kontigensi: 

1. Mencari nilai statistik dasar yang diperoleh dari data penyebaran angket 

tentang kreativitas guru dan motivasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatul Islamiyah Palembang. 

2. Mencari koefiensi korelasi kontigensi dengan lambang C atau KK (singkatan 
dari koefisien kontigensi) dengan rumus      X2  

X2 + N 
 

3. Mencari nilai X2 menggunakan rumus X2 = ∑ = (fo - ft)2 
Ft 
 

4. Memberikan interprestasi terhadap angka indeks korelasi kontigensi dengan 
rumus Ø =  C 

√1 – C2 

 
5. Menyimpulkan hasil.30 

Keterangan : 

X2  : Kai Kuadrat 

N  : Sampel 

C  : Korelasi Koefisiensi Kontigensi 

                                                           
30 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 

253-254  



Ø  : Ph 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Guna memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini, maka dalam sistem pembahasan diperlukan uraian yang sistematis yang 

menyajikan sistem perbab. Dalam penyusunan ini digunakan sistem pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I.  

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, variabel definisi operasional, 

metodologi penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II  

Mengemukakan tentang landasan teori yang menyajikan teori-teori yang 

digunakan oleh peneliti. Pada bab ini membahas mengenai pengertian dari kreativitas, 

ciri-ciri kreativitas, factor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, pengertian dan  

peranan guru. Selain itu juga membahas tentang pengertian motivasi, tujuan dan 

fungsi motivasi, prinsip-prinsip motivasi, dan materi Bahasa Arab yang akan 

digunakan dalam penelitian.  

BAB III  

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi wilayah yang memuat sejarah 

berdirinya sekolah, visi misi dan tujuan sekolah, struktur organisasi, jumlah guru dan 

siswa, serta sarana dan prasarana sekolah. 



BAB IV 

Dalam bab ini mengemukakan tentang penyajian hasil penelitian yang berupa 

penjelasan teoritis, yakni hasil analisis yang didapat dari data-data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan pengaruh kreativitas guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatul Islamiyah Palembang. 

BAB V 

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menegaskan 

kembali pokok-pokok argument atau temuan-temuan yang telah disajikan pada bab-

bab sebelumnya secara singkat dengan cara memberikan pemaknaan secara terpadu. 

Saran dapat ditunjukkan kepada peneliti sendiri, guru yang mengajar Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islamiyah Palembang, dan lagi penelitian berikutnya 

yang berniat melakukan penelitian lebih lanjut.  

  

  


