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KREATIVITAS GURU PAI DALAM PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI SD
NEGERI 2 KEMANGKON TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Nofa Mustofa Jamal
NIM. 1323301185
ABSTRAK
Dalam kegiatan pembelajaran kreativitas sangat diperlukan agar guru dapat
menjalankan tugas dan perannya dalam pembelajaran dengan maksimal. Guru yang
kreatif adalah guru yang dapat menampilkan ide baru atau yang relatif berbeda
dalam pembelajaran. Bentuk kreativitas yang dapat ditunjukan guru dalam
pembelajaran adalah dengan memanfaatan sumber belajar. Sumber belajar selain
membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran, juga dapat digunakan untuk
menarik perhatian peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan,
dan peserta didik lebih mudah dikondisikan. Dengan memanfaatkan sumber belajar
guru memberikan tampilan yang baru saat pembelajaran agar proses pembelajaran
tidak membosankan. Oleh sebab itu, kreativitas guru dalam pemanfaatan sumber
belajar hendaknya menjadi hal yang harus ada agar dapat meningkatkan mutu
pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kreativitas guru PAI dalam
pemanfaatan sumber belajar di SD Negeri 2 Kemangkon tahun pelajaran 2017/2018.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh,
penulis melakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data, mereduksi data,
menyajikan data, dan verifikasi data.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bentuk-bentuk kreativitas yang
ditunjukan oleh guru PAI dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan sumber
belajar seperti person, proses dan produk. Bentuk-bentuk kreativitas tersebut
ditunjukan oleh guru dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan sumber belajar
seperti 1) Bentuk kreativitas proses memanfaatkan sumber belajar buku, video,
puzzle, gambar, dan lingkungan yang dikombinasikan. 2) Bentuk kreativitas proses
memanfaatkan sumber belajar lingkungan, buku, gambar, sort card dan video 3)
Bentuk kreativitas produk memanfaatkan video, dan puzzle. Sumber belajar yang
digunakan sudah sesuai dengan materi. Guru juga menguasai tentang sumber belajar
yang dipilih dengan baik sehingga pelaksanaanya sesuai dengan yang diharapkan.
Pemanfaatan sumber belajar tersebut telah lebih baik, teratur, menarik dan terarah
dan sudah sesuai dengan teori.
Kata Kunci : Kreativitas Guru dalam pemanfaatan sumber belajar, SD Negeri 2
Kemangkon
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam keseluruhan upaya pendidikan, proses pembelajaran merupakan
salah satu aktifitas yang paling penting. Karena melaui proses inilah tujuan
pendidikan akan dicapai dalam bentuk perubahan perilaku peserta didik. Belajar
merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian
kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dll.2 Setiap peserta
didik berhak mendapat proses pembelajaran yang dapat mengembangkan
kreativitas pada diri setiap peserta didik. Guru memiliki tugas agar meningkatkan
kreativitasnya untuk meningkatkan kualiatas pembelajaran dan mengembangkan
potensi yang terdapat pada peserta didik agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam kegiatan pembelajaran diperlukan kreativitas guru agar guru dapat
menjalankan tugas dan peranannya dalam pembelajaran dengan maksimal.
Mengajar secara kreatif merupakan suatu pengajaran yang dapat membuat
perbedaan dalam tingkah laku, pencapaian dikemudian hari dan kualitas
kehidupan peserta didik.3 Guru yang kreatif akan mengantarkan peserta didiknya
menjadi kreatif pula. Sehingga pemikiran peserta didik akan berkembang tanpa
hambatan.
Guru yang kreatif adalah guru yang dapat menampilkan ide baru atau yang
relatif berbeda dengan yang lainnya dalam pembelajaran. Guru dikatakan kreatif
2

Heri Gunawan, Pendidkan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 112.
3
Nurfuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: Stain Press, 2012), hlm. 120.

1

2

apabila memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut, pertama, guru kreatif adalah
guru yang mampu menemukan ide baru yang bermanfaat. Kedua, guru juga harus
memiliki ciri khas yaitu penuh dengan suatu yang baru yang tidak terpikirkan oleh
guru lain. Ketiga, guru kreatif juga fleksibel tidak monoton dalam mengajar.
Keempat, guru kreatif pasti menyenangkan tidak menyeramkan, dalam
pembelajaran biasanya diselingi humor sesuai porsi agar peserta didik tidak
tegang. Kelima, guru kreatif mampu dengan mudah bergaul dengan peserta didik,
dapat ditunjukan dengan sikap profesional saat berada di kelas, rumah, maupun
luar kelas. Keenam, guru kreatif adalah guru yang suka melakukan eksperimen,
guru tidak boleh jenuh untuk mencoba hal yang baru untuk meningkatkan
kemampuannya juga sebagai bahan pembelajaran untuk mencapai sesuatu yang
lebih baik. Ketujuh, guru kreatif mampu bekerja dengan cekatan agar dapat
menangani masalah dengan cepat dan baik.4
Bentuk-bentuk

kreativitas

tersebut

dapat

ditunjukan

guru

dalam

pembelajaran melalui pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar selain
membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran, juga dapat digunakan
untuk menarik perhatian peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih
menyenangkan, dan peserta didik lebih mudah dikondisikan.
Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang maupun
wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. 5
Tersedianya sumber belajar secara lengkap dan memadai akan sangat mendukung
pencapaian perkembangan peserta didik secara optimal. Demikian pula
4

Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20-21.
5
Abdulhak, Darmawan, Teknologi Pendidikan (Yogyakarta: Rosda Karya, 2013), hlm. 153.

3

pemanfaatannya secara tepat oleh guru akan memotivasi peserta didik dalam
kegiatan belajarnya karena merasa senang dan memperoleh pengalaman belajar
yang bermakna. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru adalah buku,
televisi, gambar, lingkungan, LCD dan lain-lain.
Proses pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Kemangkon Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga sudah mengalami peningkatan kualitas
pendidikan terutama dalam pemanfaatan sarana dan fasilitas sekolah dengan baik
dan pengajaran dilakukan oleh guru-guru profesional dibidangnya. Salah satu
usahanya, yaitu dengan penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran PAI dan
hal ini juga didukung dengan keterampilan pengajarnya dalam memanfaatkan
sumber belajar dengan baik, sebagai contoh mulai dari menyampaikan materi PAI
memanfaatkan sumber belajar buku dari berbagai referensi, kemudian
menggunakan sumber belajar video. Selain itu juga pengajar sangat kreatif dalam
memanfaatkan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan
kebutuhan peserta didik, seperti membuat miniatur ka’bah dalam materi haji dan
umrah, memanfaatkan gambar dalam untuk mencontohkan perilaku terpuji dan
perilaku tercela.
Pemanfaatan sumber belajar yang kreatif akan memungkinkan peserta didik
untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sumber belajar memiliki peran dalam
dunia pendidikan khususnya pada usaha meningkatkan mutu dan kualitas
pendidikan suatu sekolah. Selain itu sumber belajar juga dapat digunakan oleh
guru untuk meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Kreativitas guru

4

dalam pemanfaatan sumber belajar ditunjukan guru dengan menampilkan sumber
belajar yang bervariasi dalam pembelajaran. Kaitannya dengan hal ini, penulis
menjadikan SD Negeri 2 Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga sebagai salah satu contoh Lembaga Pendidikan yang memanfaatkan
sumber belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu sekolah serta
untuk meningkatkan kreativitas guru.6
SD Negeri 2 kemangkon merupakan sekolah yang memiliki sumber belajar
khususnya sumber belajar untuk pembelajaran PAI yang beragam. Dan
berdasarkan observasi awal pemanfaatan sumber belajar dilakukan dengan
kreativitas yang dimiliki oleh guru sehingga menjadikan pembelajaran
menyenangkan dan berbeda dari biasanya.
Pemanfaatan sumber belajar tersebut diterapkan diseluruh kelas, namun
lebih banyak digunakan di kelas III, IV, dan V. Hal ini terjadi karena berdasarkan
silabus materi pembelajaran untuk kelas III, IV, dan V banyak membutuhkan
sumber belajar untuk membantu proses pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang “Kreativitas Guru PAI dalam Pemanfaatan Sumber Belajar di
SD Negeri 2 Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga”. Ini
perlu diungkap agar dapat diketahui secara rinci mengenai sejauh mana guru
dalam pemanfaatan sumber belajar dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru
saat proses pembelajaran, sehingga dapat dimanfaatkan dan dijadikan contoh bagi
daerah lain dalam proses belajar mengajar.

6

Observasi pendahuluan 21 September 2017 di kelas III.

5

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
yang dilakukan penulis adalah “Bagaimana kreativitas guru PAI dalam
pemanfaatan sumber belajar di SD Negeri 2 Kemangkon Kabupaten
Purbalingga?”.

C. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman
serta kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul
skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi yang tertuang
dalam judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Kreativitas Guru
Kreativitas guru yang dimaksud oleh penulis adalah ide-ide baru atau
cara-cara baru yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
dari sisi bagaimana menciptakan ide baru, fleksibel, menyenangkan, dan
cekatan.
2. Pemanfaatan Sumber Belajar
Pemanfaatan sumber belajar yang dimaksud oleh penulis adalah
pemanfaatan sumber belajar berupa video, buku, gambar, puzzle, card sort,
dan lingkungan yang digunakan untuk meningkatkan kreativitas guru PAI
dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pokok dari tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar di SD
Negeri 2 Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun
Pelajaran 2017/2018.
2. Manfaat Penelitian
Hasil yang diperoleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Memberi informasi yang jelas dan lengkap tentang proses kreativitas guru
PAI dalam pemanfaatan sumber belajar di SD Negeri 2 Kemangkon
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
b. Sebagai bahan masukan untuk guru khususnya guru PAI agar memiliki
kreativitas dalam memanfaatkan sumber belajar, karena dapat meningkatkan
daya ajar guru dalam pembelajaran.
c. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang berminat terhadap
masalah kreativitas guru dalam pemanfaatan sumber belajar.
d. Sebagai bahan tambahan pustaka skripsi IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka
Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian
yang hampir sama yaitu mengangkat tema yang berkaitan tentang kreativitas guru
dan pemanfaatan sumber belajar, diantaranya:
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ari Luthfi Ansori mahasiswa
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
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berjudul

“Kreativitas

Guru

Dalam

Pembelajaran

Bahasa

Arab

Guna

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas X MAN Wonosari Tahun Pelajaran
2014/2015”. Menjelaskan bahwa kreativitas guru dalam pembelajaran bahasa arab
adalah penggunaan tiga bahasa dalam mengajar, sikap yang hangat dan
menumbuhkan partisipasi positif, memberi motivasi dan mendorong peserta didik
untuk belajar dan membimbing mereka supaya lebih maju. Persamaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai
kreativitas guru dalam pembelajaran, Perbedaannya dalam skripsi ini membahas
mengenai kreativitas guru dalam pembelajaran bahasa arab. Sedangkan penelitian
yang penulis lakukan lebih fokus pada kreativitas guru dalam pemanfaatan
sumber belajar.7
Penelitian lain yang yang membahas tentang kreativitas guru adalah skripsi
yang dilakukan oleh Dwi Liasti pada tahun 2017. Mahasiswa IAIN Purwokerto.
Mengangkat skripsi yang berjudul; “Kreativitas Guru dalam Mengembangkan
Bahan Ajar di SMP Negeri 2 Padamara Tahun Pelajaran2016/2017”. Menjelaskan
bahwa kreativitas guru PAI dalam mengembangkan bahan ajar di SMP Negeri 2
Padamara dengan bentuk kretivitas meliputi person, proses, produk. Bahan ajar
yang digunakan antara lain handout, buku, modul, dan audio visual. Persamaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas
mengenai kreativitas guru dalam pembelajaran, Perbedaannya dalam skripsi ini
membahas mengenai kreativitas guru dalam pengembangan bahan ajar.

7

Ari Luthfi, “Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Guna Meningkatkan
Minat Belajar Siswa Kelas X MAN Wonosari”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
http://digilib.uin-suka.ac.id/16662/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada kreativitas guru
dalam pemanfaatan sumber belajar.8
Sedangkan penelitian yang mengangkat tema yang sama mengenai
pemanfaatan sumber belajar adalah skripsi dari Jarmono pada tahun 2016.
Mahasiswa IAIN Purwokerto. Mengangkat skripsi yang berjudul; “Pemanfaatan
Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1
Losari Kec. Rembang Kab. Purbalingga”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan
bahwa pemanfaatan sumber belajar dalam pengajaran PAI dilakukan dengan
memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang tersedia dengan beberapa tahap
yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu antusias siswa dalam
mengikuti pembelajaran, motivasi belajar yang tinggi dan hasil dari evaluasi
dalam bentuk tes tertulis, yang secara umum dapat diketahui tingkat pemahaman
siswa yang cukup maksimal. Hal itu mengindikasikan peranan sumber belajar
yang cukup efektif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD
Negeri 1 Losari. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah samasama meneliti tentang sumber belajar. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam
penelitian saudara Jarono memiliki fokus penelitian pada bagaimana pemanfaatan
sumber belajar dalam pembelajaran PAI dan penelitian yang penulis lakukan
berfokus pada kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar dan
bertempat di SD Negeri 2 kemangkon.9

8

Dwi Liasti, “Kreativitas Guru PAI dalam Mengembangkan Bahan Ajar di Smp Negeri 2
Padamara”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.
9
Jarmono, “Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
SD Negeri 1 Losari Kec. Rembang Kab. Purbalingga”, Sripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

9

F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah memahami dan mencerna masalah-masalah yang
akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai
berikut:
Pada bagian awal skripsi berisi halama judul, pernyataan keaslian, halaman
pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman moto, halaman
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan halaman
daftar lampiran. Pada bagian kedua merupakan pokok-pokok permasalahan skripsi
yang disajikan dalam bentuk bab I sampai V.
Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, definisi opersional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan
sistematika pembahasan.
Bab II berisi landasan teoritis atau teori yang mewakili, meliputi pengertian
kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas, dan ciri-ciri guru kreatif. Tinjauan tentang
pemanfaatan sumber belajar meliputi pengertian sumber belajar, klasifikasi
sumber belajar, ciri-ciri sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan memilih
sumber belajar. Tinjauan tentang sumber belajar PAI meliputi pengertian sumber
belajar PAI, klasifikas sumber belajar PAI, dan pemanfaatan sumber belajar PAI,
Dan tinjauan tentang kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar
meliputi person, proses, dan produk.
Bab III merupakan bab yang menerangkan tentang metode penelitian yang
digunakan peneliti dalam pembahasannya yang meliputi jenis penelitian, sumber
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data yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian Gambaran Umum SD
Negeri 2 Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, penyajian
data dan analisis data.
Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian
pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab kelima ini, dan
saran.
Bagaian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar
riwayat hidup.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis
tentang kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar di SD Negeri 2
Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran
2017/2018, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas guru PAI dalam
pembelajaran ditunjukan dalam beberapa bentuk kreativitas seperti person, proses
dan produk. Person adalah guru memiliki wawasan yang luas terbuka dengan hal
yang baru. Setelah melakukan person guru memiliki proses untuk mengetahui
masalah dalam kegiatan pembelajaran dan mengumpulkan informasi. Dari person
dan proses guru mengasilkan product yang unik, berguna, bernilai dan metode
yang belum digunakan.
Bentuk-bentuk kreativitas ditunjukan oleh guru dalam proses pembelajaran
melalui pemanfaatan sumber belajar seperti 1) Bentuk kreativitas proses
memanfaatkan sumber belajar buku, video, puzzle, gambar, dan lingkungan yang
dikombinasikan. 2) Bentuk kreativitas proses memanfaatkan sumber belajar
lingkungan, buku, gambar, sort card dan video 3) Bentuk kreativitas produk
memanfaatkan video, dan puzzle.

B. Saran-saran
Demi tercapainya tujuan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di SD
Negeri 2 kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga perlu
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adanya penambahan dan kreatif dari guru dalam penyediaan dan pembuatan
sumber belajar. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan kreativitas guru
dalam pemanfaatan sumber belajar setelah melalui pelaksanaan penelitian penulis
lakukan tentang kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar di SD
Negeri

2

Kemangkon

Kecamatan

Kemangkon

Kabupaten

Purbalingga

menyarankan:
1. Kepala SD Negeri 2 Kemangkon
a. Kepala sekolah perlu meningkatkan daya kreatif guru untuk memberikan
daya tarik terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran karena peserta
didik merasa bosan dengan pembelajaran yang sama.
b. Kepala sekolah perlu menambah buku sebagai bahan referensi dalam
pemberian materi sebagai penambahan pengetahuannya.
c. Kepala sekolah perlu memberikan arahan bahwa seorang guru harus
memiliki kreativitas dalam diri setiap guru, karena untuk meningkatkan
kualitas dalam diri sendiri menciptakan suasana belajar yang menarik maka
menciptakan kondisi belajar yang baru agar komunikasi antara guru dan
peserta didik selalu terjalin dengan baik. Sehingga guru dan peserta didik
menjadi orang yang berkualitas karena memiliki kreativitas yang baik.
2. Guru
a. Guru perlu melakukan komunikasi yang lebih inten dengan peserta
didiknya, agar proses pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan lebih
menyenangkan.

13

b. Guru perlu melakukan komunikasi yang lebih inten dengan guru yang lain
agar memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber belajar yang lebih
menarik dari berbagai pendapat guru yang lebih ahli agar pelaksanaan
pembelajaran menjadi lebih efektif dan berjalan dengan baik.
c. Guru perlu memperdalam pengetahuan mengenai kreativitas dalam
memanfaatkan sumber belajar, agar proses pembelajaran menggunakan
kreativitas guru dalam pemanfaatan sumber belajar di SD Negeri 2
Kemangkon berhasil dengan tujuan yang diharapkan.
d. Guru perlu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penggunaan sumber
belajar dikarenakan sarana kurang mendukung sehingga guru lebih banyak
membuat hal yang dapat menunjang proses pembelajaran agar berjalan
dengan baik.
3. Bagi Pembaca
Penulis berharap semoga dapat memberikan wacana keilmuan terkait
dengan penggunaan kreativitas guru PAI dalam pemanfaatan sumber belajar
sehingga akan ada lagi orang yang dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan
dengan skripsi ini.

C. Penutup
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah
dan taufiknya. Shalawat serta salam selalu tercuahkan kepada baginda Nabi agung
Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Kreativitas Guru PAI dalam Pemanfaatan Sumber Belajar di SD Negeri 2
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Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2017/2018”. Setelah melalui proses
panjang yang melelahkan dan penuh rintangan.
Penulis menyadari bahwasanya sebagai manusia biasa yang selalu
dihinggapi kekhilafan dan kesalahan maka dalam penulisan skripsi ini masih jau
dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis
harapkan untuk bahan perbaikan.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu
dalam pembuatan skripsi ini, wabil khusus Bapak Dr. Fajar Hardoyono, M.Sc
selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas kesabaran, bimbingan, dan
motivasi yang selalu diberikan untuk penulis. Semoga yang telah diberikan secara
ikhlas akan mendapat ganti dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kekurangan
penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi
pembaca pada umumnya. Akhirul Qauli, Wallahul Muawfiq ilaa Aqwami
Athoriq, Jazakumullahu Katsiron, Amiiin.

