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ABSTRAK  

RISKA RAMADANI. 2023. Pengaruh Kreativitas Guru Dalam 

Mengembangkan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Makassar. Tesis dibimbing oleh Rusli Malli dan 

Sumiati. 

  Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengkaji kreativitas guru pada mata 

pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar, 2) untuk mengkaji media pembelajaran pada 

mata pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar, 3) untuk mengkaji hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar, 4) untuk mengkaji pengaruh 

kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitaif, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan 

observasi, dokumentasi, kusioner, dan wawancara. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh kreativitas guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar, maka penulis menggunakan rumus regresi 

liniear berganda dengan jumlah sampel 36 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kreativitas guru pada 

mata pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar berada dalam kategori baik yaitu pada 

interval 31-35 dengan nilai rata-rata 32,92, sedangkan media pembelajaran pada 

mata pelajaran PAI di SMAN 2 Makassar berada dalam kategori cukup yaitu pada 

interval 19-21 dengan nilai rata-rata 22,14, begitu juga dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Makassar berada dalam kategori baik 

pada interval 26–28 dengan nilai rata-rata 22,97. Dari hasil uji t, nilai thitung 

kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran sebesar 2,701 lebih 

besar dari nilai ttabel yang telah ditetapkan sebesar 2,021. Sedangkan nilai 

signifikan 0,029 < 0,05. Selain itu, diketahui persamaan regresi dengan rumus Y = 

a + b1x1 + b2x2 = 13,606 + 0,069X1 + 0,316X2. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh antara kreativitas guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA 

Negeri 2 Makassar. Adapun besarnya pengaruh kreativitas guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa adalah 0,174 

atau 17,4% dan sisanya 82,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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