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ABSTRAK 
 

Judul penelitian ini adalah “Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Mengajar dan Hubungannya Dengan Pembentukan Karakter Siswa di MA Nurul Ula 
Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Permasalahan yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah  bagaimana kreativitas guru Pendidikan Agama Islam 
dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa di MA Nurul 
Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?   

Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kreativitas guru 
Pendidikan Agama Islam dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan 
karakter siswa di MA Nurul Ula Burai. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian korelasional, yang berupa angka-angka 
yang di peroleh dari skor angket dan direalisasikan dalam bentuk tabel, sedangkan 
dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa-siswi MA Nurul Ula 
Burai yang berjumlah 115 siswa. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 
sebanyak 75 siswa. 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.  
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa. Sedangkan sumber 
data sekunder adalah data penunjang  yang dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
dan semua aspek yang menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Data yang terkumpul kemudian  
dianalisis dengan menggunakan rumus TSR, Presentase dan korelasi product 
moment. 

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan  pertama, kreativitas guru 
Pendidikan Agama Islam dalam mengajar di MA Nurul Ula Burai adalah dalam 
kategori sedang, yaitu 55 responden dari 75 responden (73%) yang menyatakan 
demikian. Sedangkan 10 responden (13,33%) dalam kategori tinggi dan 10 responden 
(13,33%) dalam kategori rendah. Kedua, pembentukan karakter siswa di MA Nurul 
Ula Burai adalah 8 dari 75 responden (10,66%) berada dalam kategori tinggi, 56 
responden (74,66%) berada dalam kategori sedang dan 11 responden (14,66%) dalam 
kategori rendah. Ketiga, Dengan demikian dapat diberikan satu interprestasi bahwa 
berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan diketahui bahwa antara Kreativitas 
Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dengan Pembentukan Karakter 
Siswa tidak memiliki hubungan yang signifikan nilai rxy lebih kecil daripada nilai 
korelasi “r” product moment pada taraf signifikansi 5% dan 1% yaitu 
0,232>0,1785<0,302. 
 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga 

masyarakat dan sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang menghindari dari arus 

globalisasi. 

 Seperti yang diutarakan oleh Tilaar, abad 21 merupakan abad global. Kehidupan 

bermasyarakat berubah dengan cepat karena dunia semakin menyatu, apalagi ditopang 

dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga batas-batas masyarakat 

dan negara menjadi kabur.
1
 

Sedangkan menurut Syarafuddin, kehidupan masyarakat di semua belahan dunia 

pada abad 21 ini mengalami perubahan yang dramatis dalam segala aspeknya. 

Perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan sekarang memasuki 

masa informasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat 

seluruh dunia bagaikan desa global (global village) tanpa batas.
2
 

 

 Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan, yakni dia menempatkan dirinya 

dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi, atau dia menjadi 

korban dan terseret derasnya arus globalisasi. Arus globalisasi juga masuk dalam 

wilayah pendidikan dengan berbagai implikasi dan dampaknya, baik positif maupun 

negatif. Dalam konteks ini tugas dan peranan guru sebagai ujung tombak dunia 

pendidikan sangat berperan. 

                                                 
1 Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 87 
2 Syarafuddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidika, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 7 



 Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Guru sebagai komponen utama 

dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. 

Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik 

yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh 

keyakinan dan percaya diri yang tinggi. 

 Sekarang dan ke depan, sekolah (pendidikan) harus mampu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun 

secara sikap mental.  

Louis V. Gerstner (dalam Zainal Aqib) yang dikutip Kunandar menyatakan 
bahwa dibutuhkan sekolah yang unggul yang memiliki: kepala sekolah yang 
dinamis dan komunikatif dengan kemerdekaan memimpin menuju visi 
keunggulan pendidikan, memiliki visi dan misi serta strategi untuk mencapai 
tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas, memiliki guru-guru yang 
kompeten dan berjiwa kader yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan 
tugas profesionalnya secara inovatif, siswa-siswa yang sibuk, bekerja keras 
dalam mewujudkan perilaku pembelajaran, serta masyarakat dan orang tua 
yang berperan serta dalam menunjang pendidikan.3 
 

 Sebagai negara berkembang Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga 

kreatif yang mampu memberikan sumbangan bermakna kepada ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian, serta kepada kesejahteraan bangsa pada umumnya. 

Sehubungan dengan ini pendidikan hendaknya tertuju pada pengembangan kreativitas 

peserta didik agar kelak dapat memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara. 

                                                 
3 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 37 



 Menurut Faisal Abdullah menyatakan bahwa belajar kreatif dapat 

menimbulkan terciptanya ide-ide baru, cara-cara baru, dan hasil-hasil yang baru.4  

 Seorang guru yang kreatif selalu menampilkan sesuatu yang baru dalam 

mendidik peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak bosan dengan apa yang 

disampaikan oleh guru, dan mereka tergerak untuk belajar sesuatu yang baru itu. 

Maka peran guru di sini adalah memberikan nasehat, membatasi dan memberikan 

filter terhadap setiap kemajuan teknologi informasi kepada peserta didik, sehingga 

informasi itu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi peserta didik, tanpa memberikan 

pengaruh yang buruk terhadap perkembangan peserta didik. 

 Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3 bahwa: 

”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.5 
 

 Hal ini didukung oleh Rusman yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

keahlian dasar yang akan mendukung kemampuan seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya, artinya tinggi rendahnya motivasi seorang guru akan terlihat dari upaya 

yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikannya.6 Makmur Asmani 

                                                 
4 Faisal Abdullah, Bakat dan Kreativitas, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2008), hlm. 114 
5Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan 

Nasional, (Bandung: Fokus Media, 2009), hlm. 6 
6 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 93 



menyatakan bahwa seorang guru diharapkan mampu membentuk kepribadian, 

karakter, moralitas, dan kapabilitas intelektual.7 

Hal yang sama di ungkapkan Yasmin dan Ansari yang menyatakan bahwa 
guru memiliki peranan yang sangat berat dan penting karena guru harus 
bertanggung jawab atas terbentuknya moral peserta didik yang telah 
diamanahkan para orang tua atau wali untuk menciptakan peserta didiknya 
menjadi terdidik, terbimbing, dan terlatih jasmani dan rohaninya.8 
 

 Berbicara tentang dunia pendidikan, maka tak habis-habisnya pembahasan 

mengenai sosok seorang guru. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk 

mewujudkan peserta didik yang cakap, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan saja 

tetapi menciptakan peserta didik yang religius. Sehingga ketika mereka terjun ke 

masyarakat mereka siap diterima di masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi 

nyata baik dalam intelektual maupun keagamaan. 

 Untuk menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

maka seorang guru memiliki kesadaran bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya 

mengajar saja tetapi mendidik, membina kecerdasan baik secara fisik maupun secara 

spiritual.  

 Jadi, dari seorang guru lah peserta didik akan mendapat ilmu, nilai, etika, 

moral, sehingga apa yang diajarkan oleh guru bisa diterapkan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Serta teknologi yang mulai dikenalkan kepada mereka 

                                                 
7 Jamal Makmur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Dan Inovatif, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2009), hlm. 77 
8 Yasmin dan Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa, (Jakarta: Gaung 

Persada, 2008), hlm. 8 



untuk bisa belajar sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya mereka yang 

tinggal jauh dari pusat kota. 

 Dunia pendidikan, pemegang kunci dalam pengembangan daya kreativitas 

adalah guru. Seorang guru yang ingin mengembangkan kreativitas pada peserta didik 

harus lebih dulu kreatif. Pada umumnya guru yang kreatif pernah di didik oleh orang-

orang yang kreatif dalam lingkungan yang mendukungnya. 

 Guru bukan hanya bertugas memberikan ilmu. Tetapi, lebih dari itu seorang 

guru juga memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik serta 

menanamkan pendidikan nilai ataupun karakter dalam proses pembelajaran. 

 Pendidikan nilai akan membawa pada pengetahuan nilai, pengetahuan nilai 

akan membawa pada proses internalisasi nilai, dan proses internalisasi nilai akan 

mendorong seseorang untuk mewujudkannya dalam tingkah laku, dan akhirnya 

pengulangan tingkah laku yang sama akan menghasilkan watak seseorang. 

 Bahwa watak atau karakter itu sangat penting, dari hasil penelitian di Harvard 

University Amerika Serikat (dalam Ali Ibrahim) yang di kutip Sutarjo Adisusilo yang 

memaparkan bahwa kesuksesan hidup seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperoleh lewat pendidikan, tetapi lebih 

oleh kemampuan mengelola diri yang di dalamnya termasuk karakter dan orang lain.9 

 Karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. 

Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga 

                                                 
9 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 

hlm. 79 



peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan yang salah, 

mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). 

 Bila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka terjadilah 

proses belajar yang meliputi aspek kognitif dan afektif. Mekanisme penyesuaian diri, 

seperti sosialisasi, permainan peranan, dan identifikasi.10  

 Berdasarkan observasi awal, yang penulis lakukan dalam kegiatan proses 

pembelajaran di MA Nurul Ula Burai dengan melihat proses pembelajaran, dan 

mewawancarai beberapa siswa.11 Untuk itu, penulis ingin melihat dan membuktikan 

bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung, serta cara apa saja yang 

diterapkan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar. 

 Dari pernyataan di atas, penulis berminat untuk mengangkat permasalahan ini 

dengan mengadakan penelitian di MA Nurul Ula Burai, untuk melihat bagaimana 

pelaksa aa  proses pe belajara  a g dilakuka  disa a de ga  judul Kreativitas Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dan Hubungannya Dengan Pembentukan 

Karakter Siswa Di MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir . 

 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                 
10 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 10 
11 Observasi awal penulis pada bulan Maret 2015, di MA Nurul Ula Burai 



1. Bagaimana Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dan 

Hubungannya Dengan Pembentukan Karakter Siswa Di MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung 

Batu Kab. Ogan Ilir ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa di MA Nurul Ula 

Burai. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa atau pembaca tentang bagaimana cara 

membangkitkan kreativitas guru dalam mengajar yang mengarah kepada 

pembentukan karakter siswa. 

b. Praktis 

Sebagai bahan ilmiah, khususnya bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan 

yang berkenaan dengan kreativitas guru dan menjadi acuan pendidik untuk selalu 

memotivasi siswanya. 

 

D. Hipotesis 



Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis Alternatif (Ha) 

“Ada hubungan yang signifikan antara kreativitas guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa” 

 

E. Variabel Penelitian 

Kata “variabel” berasal dari bahasa lnggris “variable” dengan arti “ubahan”,  

”faktor tak tetap”, atau “gejala yang dapat diubah-ubah”.12 Variabel penelitian dalam 

skripsi ini dibagi dalam dua variabel, yaitu: 

 Variabel Korelasi   Variabel Terkolerasi 

 

   

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami inilah yang dipakai 

penulis dalam judul skripsi, terlebih dahulu penulis menjelaskan sebagai berikut: 

 

1. Kreativitas  

                                                 
12 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),  hlm. 36 

Kreativitas Guru PAI dalam 

Mengajar  
Pembentukan Karakter 

Siswa 



Kreativitas merupakan aktivitas imaginatif yang menghasilkan hasil yang baru dan 

bernilai.13 

2.    Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

Pendidikan Agama Islam.14 

3. Karakter Siswa 

Karakter merupakan upaya-upaya uang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.15 

Dari definisi istilah para tokoh di atas, maka kreativitas guru Pendidikan Agama 

Islam menurut penulis ialah kemampuan seorang guru untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dalam membimbing, melatih, peserta didiknya untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama 

Islam. Adapun indikator “Kreativitas Guru PAI”, yaitu: menyiapkan materi, menggunakan 

media, metode, sumber belajar, dan variasi. 

 

G. Kerangka Teori 

1. Kreativitas Guru 

                                                 
13 Faisal Abdullah, Op. Cit, hlm. 120 
14 Nazarudin Rahman, Manajemen Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), hlm. 

9 
15 Mahmud, Pendidikan Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 28 



  Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan 

kelancaran, orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya), suatu gagasan.16 

  Kreativitas guru adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memberikan sejumlah 

pengetahuan kepada anak didik disekolah melalui suatu tahapan proses belajar-

mengajar yang mencakup cara guru dalam merencanakan proses belajar mengajar, 

cara guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, dan cara guru dalam 

mengadakan evaluasi. 

Guilford (dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori) yang dikutip Faisal 
Abdullah menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang 
menandai ciri-ciri seorang kreatif. Guilford menekankan bahwa orang-orang 
kreatif lebih banyak memiliki cara-cara berpikir divergen daripada 
konvergen.17 

 
 Pembelajaran kreatif ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan 

anak yang dalam teori hemosfer disebutkan bahwa belahan otak kanan terdiri dari 

belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri sifatnya konvergen, belahan otak kanan 

sifatnya divergen.18 

Hawadi dalam buku Munirul Abidin mengemukakan ada dua belas ciri-ciri 

orang kreatif, yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. 

                                                 
  16 Munirul Abidin, Menjadi Kreatif dengan Menulis, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 
3 

17 Faisal Abdullah, Op. cit, hlm. 120 
18 Hamzah B Uno dan Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), hlm. 12 



2. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. 

3. Memberikan banyak gagasan, usul-usul terhadap suatu masalah. 

4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. 

5. Mempunyai/menghargai rasa keindahan. 

6. Menonjol dalam satu atau lebih bidang studi. 

7. Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. 

8. Mempunyai rasa humor. 

9. Mempunyai daya imajinasi. 

10. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda 

dengan orang lain. 

11. Kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan. 

12. Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandangan.
19

 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Kreativitas penting dalam 

proses belajar mengajar, terutama bagi guru yang bertugas dan bertanggung jawab 

sebagai pendidik dan pengajar. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14/2005 bab 2 pasal 6 

dinyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 

untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional dan mewujudkan Tujuan 

Pendidikan Nasional. 20  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.21 

Dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan 

                                                 
19 Munirul Abidin, Op.Cit, hlm. 9 
20Undang-undang Guru dan Dosen, UU RI No. 14 Th. 2005,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 7 
21 Kunandar, Op. cit, hlm. 54 



pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang 

kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, 

memberi ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.22 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

sebelum melakukan proses pembelajaran, yaitu: 

1. Berpusat pada peserta didik. 

2. Belajar dengan melakukan. 

3. Mengembangkan kecakapan sosial. 

4. Mengembangkan fitrah ber-Tuhan. 

5. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

6. Mengembangkan kreativitas peserta didik. 

7. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. 

8. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. 

9. Belajar sepanjang hayat. 

10. Perpaduan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas.
23

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidik atau Guru Pendidikan 

Agama Islam adalah yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan 

yang dilakukan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya 

menekankan penguasaan kompetensi kognitif saja, tetapi juga afektif, dan 

psikomotoriknya. 

3. Karakter Siswa 

                                                 
22 Rusman, Op. cit, hlm. 19 
23 Nazarudin Rahman, Op. Cit, hlm. 22 



Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara .24 

Karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana 

perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru 

bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.25 

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 

menyebutkan sepuluh ciri nilai karakter  pada peserta didik, yaitu: 

1. Berimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia. 

3. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. 

4. Prestasi akademik, seni, olahraga sesuai bakat dan minat. 

5. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, 

dan tolerasi sosial dalam konteks masyarakat plural. 

6. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. 

7. Kualitas jasmani, kesehatan, dam gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. 

8. Sastra dan budaya. 

9. Teknologi informasi dan komunikasi. 

10. Komunikasi dalam bahasa inggris.
26

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan karakter bukan sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah. Karakter menanamkan kebiasaan tentang hal 

                                                 
24Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm. 2 
25Mahmud, Op. Cit, hlm. 24 
26 Mahmud, Op. Cit, hlm. 259 



mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang 

benar dan yang salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa 

melakukannya (psikomotor). 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan.27 Setelah melakukan tinjauan 

pustaka, penulis belum menemukan judul yang sama dengan lokasi yang sama pula, 

namun melalui tinjauan yang dilakukan peneliti terhadap hasil penelitian, didapati 

tema yang senada dengan ini. 

Fahmi dalam skripsinya yang berjudul “Kreativitas Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ajaran Islam di 

Madrasah Tsanawiyah 1 Palembang”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 

kreativitas belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan belajar yang 

optimal, jika siswa memiliki kreativitas belajar yang tinggi maka hasil belajarnya 

akan baik, begitu pula sebaliknya jika kreativitas belajarnya rendah maka hasil 

belajarnya akan rendah pula.28 

Skripsi yang dibuat oleh saudara Fahmi, mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas/meneliti masalah 

                                                 
27 Akmal Hawi dkk, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: CV Grafika 

Telindo, 2011), hal. 5 
28 Fahmi, Kreativitas Sisawa Dalam Proses Pembelajaran Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pengalaman Ajaran Islam di Madrasah Tsanawiyah 1 Palembang, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, 
(Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2007) 



kreativitas, akan tetapi perbedaannya saudara Fahmi membahas kreativitas siswa 

dalam belajar sedangkan penulis membahas kreativitas guru Pendidikan Agama 

Islam. 

Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Kreativitas Guru Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Dan 

Akidah Akhlak Di Man 1 Palembang”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 

kreativitas guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Qur‟an Hadits dan Akidah Akhlak diantaranya setiap jam agama guru selalu hadir, 

memperhatikan siswa di dalam sekolah maupun diluar sekolah, memberikan 

semangat dalam belajar, memberikan wejangan yang bermanfaat serta guru mampu 

meneruskan dan menyalurkan bakat siswa.29 

Skripsi Uswatun Hasanah mempunyai persamaan dengan penelitian yang 

akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas/meneliti masalah kreativitas, akan 

tetapi perbedaannya dalam skripsi Uswatun Hasanah membahas tentang kreativitas 

guru dalam meningkatkan prestasi belajar sedangkan peneliti lebih cenderung 

membahas kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar. 

Annisa dalam skripsinya yang berjudul ”Pengaruh Kreativitas Guru Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Di Man 2 

Palembang”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa guru cukup kreatif dalam proses 

belajar mengajar, sehingga menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kecerdasan 

                                                 
29 Uswatun Hasanah, Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Qur’an Hadits Dan Akidah Akhlak di MAN 1 Palembang, Skripsi Sarjana Pendidikan 
Islam, (Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2003) 



emosional siswa. Hal ini dapat terlihat dalam satu sisi, mereka kreatif dalam 

merencanakan program pengajaran, penyampaian materi, memberikan motivasi 

kepada siswa untuk mempelajari mata pelajaran akidah akhlak dan mengatasi 

perbedaan kemampuan diantara siswa selain itu mereka menggunakan buku 

pegangan, kreatif dalam menggunakan metode dalam hal evaluasi. Dengan demikian 

semakin baik kreativitas guru dalam mengajar, maka sebaik pula kecerdasan 

emosional siswa dalam proses belajar mengajar.30 

Skripsi Annisa mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yaitu sama-sama membahas/meneliti masalah kreativitas, akan tetapi 

perbedaannya dalam skripsi Annisa membahas tentang pengaruh kreativitas guru 

mata pelajaran akidah akhlak terhadap kecerdasan emosional sedangkan peneliti 

tentang kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar dan hubungannya 

dengan karakter siswa. 

 

I. Metodologi Penelitian 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein menyatakan bahwa metode 

merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.31 

Senada dengan pengertian di atas, Sudarwan Danim berpendapat bahwa 

penelitian merupakan penyelidikan yang dilakukan secara kritis dan sistematik untuk 

                                                 
30 Annisa, Pengaruh Kreativitas Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap Kecerdasaan 

Emosional Siswa di MAN 2 Palembang, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Palembang: Perpustakaan 
IAIN Raden Fatah, 2004) 

31 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 46 



menemukan fakta dari gejala atau hubungan antar gejala tertentu. Penelitian dapat 

pula diartikan sebagai studi sistematik atau proses pencarian fakta secara sistematik 

untuk menemukan fakta dari gajala atau hubungan antar gejala tertentu.32 

  Jadi, metodologi penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang 

dihadapi.33 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian korelasional. Anas Sudijono, menyatakan 

bahwa dalam ilmu Statistik istilah korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antara 

dua variabel atau lebih.34 Maka penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak 

hubungan itu.35 

 Jenis penelitian dengan  metode ini dapat digunakan untuk mempelajari 

hubungan dua variabel, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan 

dengan variabel lain, yakni variabel korelasi dan variabel terkorelasi.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

                                                 
32 Sudarwan Danim, Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm. 18 
33 Arief Furchan. Pengantar Penelitian dalam Penelitian (online), (Surabaya: Usaha 

Nasional). Diakses pada bulan Mei 
34 Anas Sudijono, Op.Cit., hlm. 179 
35 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Satuan Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, Ed. rev, cet. 14, 2010), hlm. 313 



  Populasi “Unive” atau keseluruhan dari kesatuan atau individu yang 

karakteristiknya hendak diduga. Dan jumlah keseluruhan populasi tersebut untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini di ambil 

seluruh siswa-siswi MA Nurul Ula Burai yang berjumlah 3 kelas. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 
Anggota Populasi 

 
No. Kelas  Perempuan Laki-laki Jumlah  

1. X 25 13 38 

2. XI  18 19 37 

3. XII 22 18 40 

 65 50 115 

        Sumber: Dokumentasi MA Nurul Ula Burai 2015/2016 
 

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut: 

          

Keterangan: 

n : jumlah sampel 
N : jumlah populasi 
e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. 

Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi 



kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian 

dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan 

batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang 

sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang 

dibutuhkan. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu 

penelitian.36
 Dalam penulisan sampel, jika peneliti mempunyai beberapa ratus subjek 

dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah subjek 

tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 

hingga 150 orang, dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket, 

sebaiknya subjek sejumlah itu diambil semua. Akan tetapi apabila peneliti 

menggunakan teknik wawancara (interviu) atau pengamatan (observasi), jumlah 

tersebut dapat dikurangi menurut teknik pengambilan sampel sesuai dengan 

kemampuan peneliti.37 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, untuk besarnya populasi 

dalam penelitian ini ialah seluruh populasi siswa yaitu berjumlah 115 siswa. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel II 
Anggota Sampel 

 

                                                 
   36 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 

hlm. 107 
37 Suharsimi  Arikunto. Manajemen Penelitian.(Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 95 



No. Kelas  Perempuan  Laki-laki  Jumlah  

1. X 25 13 38 

2. XI  18 19 37 

 43 32 75 

 
N=115/ 115 (0,05) 2+1= 75, 23 dibulatkan 75 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

 Data ialah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai 

analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini data kuantitatif dan data kualitatif. 

1) Data kualitatif yang dimaksud adalah data yang berisi jawaban guru terhadap 

wawancara yang penulis lakukan, baik tentang kreativitas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa. 

2) Data kuantitatif yang dimaksud adalah data yang berbentuk angka. Yang termasuk 

data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: jumlah guru, jumlah siswa, jumlah 

karyawan. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

1) Data primer, merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sekolah, yaitu 

kepala sekolah, dan guru Pendidikan Agama Islam. 

2) Data sekunder, merupakan sumber data penunjang yaitu dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data.
38 Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini digunakan teknik pengumpulan data berupa angket. 

 Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang atau responden dan cara menjawabnya dengan cara tertulis.39 Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari responden dengan cara para 

responden menjawab pertanyaan dalam daftar pertanyaan yang disediakan. Data yang 

didapat adalah data tentang kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar 

dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa. 

5. Pengelolaan Data 

  Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan cara pengelolaan data 

statistik, karena data yang digunakan ialah data kuantitatif. Dengan cara setelah data 

terkumpul dari lapangan lalu diperiksa keabsahannya dan kesahihannya. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis terdiri dari dua kata “teknik” yaitu cara membuat sesuatu,40 

sedangkan “analisis” merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang 

bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian.41 Analisis data adalah suatu proses 

                                                 
38 Riduwan, Dasar-dasar Statistik, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51. 
39 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm 108 
40 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 2 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989) , hlm 915 
41 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi SMA dan MA, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.  
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pengklasifikasian, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi sehingga data yang 

telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang 

telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian.  

Berdasarkan hal tersebut, maka teknik analisis data dibedakan menjadi dua 

yaitu teknik analisis data secara kuantitatif (berdasarkan kuantitas atau jumlah, 

berkaitan dengan angka-angka dengan menggunakan teknik statistik dan teknik 

analisis data kualitatif (berdasarkan kualitas atau mutu, tidak melibatkan perhitungan 

dengan angka-angka). 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “analisis rxy dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment”, yaitu: 

    ∑       (    (    (     (      

Keterangan: ∑     = Jumlah dari hasil perkalian silang (product of the moment) antara 
frekuensi sel (f) dengan x’ dan y’. 

Number = Number of Cases.      = Nilai Korelasi untuk variabel x.      = Nilai Korelasi untuk variabel y.      = Devisa standar dari variabel x.       = Devisa standar dari variabel y.42 
 
Adapun langkah yang perlu ditempuh, yaitu: 

1. Mencari nilai koreksi pada variabel x(     dengan rumus: ∑     

                                                 
42 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 220 



2. Mencari nilai koreksi pada variabel y(     dengan rumus: ∑     

3. Mencari standar deviasi skor x (      dengan rumus : 

       √∑      ∑     
 

4. Mencari standar deviasi skor y (      dengan rumus: 

       √∑      ∑     
 

“etelah harga r  diperoleh, sela jut a diko sultasika  ke tabel r  product 

moment yang terlebih dahulu menent 

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Adapun yang menjadi sistematika dalam skripsi ini dapat disusun sebagai 

berikut: 

 BAB 1 Pendahuluan 

Yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, hipotesis, variabel penelitian, definisi 

operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, 

sistematika pembahasan. 

 BAB II  Landasan Teori 



BAB ini menjelaskan Kreativitas guru Pendidikan Agama Islam 

meliputi pengertian kreativitas, ciri-ciri kreativitas, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kreativitas, teori dalam pembentukan kreatif, 

pengertian guru Pendidikan Agama Islam, kriteria guru Pendidikan 

Agama Islam, pengertian karakter siswa, prinsip-prinsip karakter, 

faktor-faktor yang mempengaruhi karakter siswa. 

 

 BAB III Deskripsi Wilayah 

Kondisi objektif MA Nurul Ula Burai yang meliputi historis dan 

geografis, visi, misi, dan tujuan pendidikan, keadaan guru dan staf 

karyawan, sumber dana pembelajaran, keadaan siswa, keadaan sarana 

dan prasarana, proses pembelajaran, dan struktur organisasi. 

 BAB IV Analisis Data 

Merupakan jawaban dari permasalahan pada bab 1 yang terdiri dari 

kreativitas guru PAI dalam mengajar dan hubungannya dengan 

karakter siswa. Dimulai dari prosedur analisis data yang terdiri dari 

kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar sebagai 

variabel X dan pembentukan karakter siswa sebagai variabel Y, 

selanjutnya dihubungkan antara keduanya dengan menggunakan 

rumus product moment. 

 BAB V Penutup 

  Yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kreativitas Guru PAI 

1. Pengertian Kreativitas Guru 

  Menurut kamus ilmiah populer, kreatif ialah kemampuan untuk mencipta, 

sedangkan kreativitas ialah kemampuan untuk berkreasi, daya cipta.43 Jadi kreativitas 

adalah suatu daya cipta yang di bentuk oleh orang itu sendiri. Sementara Cony 

Setiawan dkk, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk membentuk gagasan baru 

dan penerapan dalam pemecahan masalah.44 Lebih lanjut Muhammad Amien 

menambahkan bahwa kreativitas dapat diartikan sebagai pola berpikir atau ide yang 

timbul secara spontan dan imajinatif, yang mencirikan hasil yang artistik, penemuan 

ilmiah, dan menciptakan secara mekanik.45 Menurut A. Chaedar Alwasilah, 

kreativitas adalah kemampuan mewujudkan bentuk baru, struktur kognitif baru dan 

produk baru, yang mungkin bersifat fisikal seperti teknologi atau bersifat simbolik 

dan abstrak seperti definisi, rumus, karya sastra atau lukisan.46 

  Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk membangun dan menciptakan berbagai macam kemungkinan bagi 

pemberdayaan, penguatan, dan pengembangan bakat yang telah tergali. Disinilah arti 

                                                 
43 Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Appolo, 2010), hlm. 215 
44 Suryosubroto, Proses Belajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 220 
45 Ibid., hlm. 221 
46 A. Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 

hlm. 39 



penting kreativitas untuk menunjang kesuksesan. Bakat yang telah ditemukan dan 

teraktualisasi akan semakin mengantarkan kesuksesan manakala di ikuti dengan 

kemampuan membangun kreativitas diri. 

  Mengenai definisi guru, guru diambil dari bahasa Arab yaitu „alima ya’lamu, 

yang artinya mengetahui.47 Dengan arti tersebut, maka guru dapat diartikan orang 

yang mengetahui atau berpengetahuan. Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, 

guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar.48 

  Menurut Al-Ghazali, seseorang yang memberikan hal apapun yang bagus, 

positif, kreatif, atau bersifat membangun kepada manusia yang sangat menginginkan, 

di tingkat kehidupannya yang manapun, dengan jalan apapun, dengan cara apapun, 

tanpa mengharapkan atau tidaknya balasan uang kontan setimpal apapun adalah 

guru.49 Menurut Sardiman, guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin berkembang.50 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas, guru adalah orang yang bertugas dan 

bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

serta membimbing dan membina untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru juga dapat 

                                                 
47 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah 

al-Qur‟an, 2000), hlm. 747 
48 Dep. Pend. Dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), hlm. 288 
4949 Shafique Ali Khan, Filsafat pendidikan Al-Ghazali, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 
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50 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 125 



memberikan kemampuan menemukan dan menghasilkan sesuatu yang baru dari 

seseorang yang memberikan pelajaran di sekolah karena menerima amanat dari orang 

tua, sehingga peserta didik mengalami perubahan, baik secara kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Dengan perubahan tersebut maka perserta didik dapat 

menjalankan hidupnya dengan iman dan amal serta memperoleh ketentraman dan 

kebahagiaan lahir batin. 

  Berdasarkan uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas guru adalah 

segala usaha, upaya, dan cara yang dimiliki oleh guru dalam melakukan tugasnya 

mengajar, membina, dan mendidik, sehingga anak didik dapat melakukan kegiatan 

belajarnya secara sungguh-sungguh yang akhirnya dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat. 

  Kreativitas guru sangat penting dalam mensukseskan tugasnya dalam 

mengajar. Dengan kreativitas, seorang guru akan mampu menciptakan berbagai 

macam pemikiran baru, cara-cara baru sekaligus juga mampu membuka wawasan 

baru serta sungguh-sungguh dalam memfasilitasi kesuksesan anak didiknya dalam 

belajar. Seorang guru yang kreatif akan mampu mengembangkan keterampilan dan 

bahan ajar yang betul-betul sesuai dengan peserta didik serta mampu membangun 

suasana belajar yang bervariasi dan menyenangkan. 

 

 

 

 



2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

 Kreativitas seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi ada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Utami Munandar yang dikutip oleh Fuad dan 

Rachmi, yang menyatakan: 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas terdiri dari aspek kognitif dan 
aspek kepribadian. Faktor kognitif diantaranya kemampuan berpikir, terdiri 
dari kecerdasan (intelegensi) dan pemerkayaan bahan berpikir berupa 
pengalaman dan keterampilan. Faktor kepribadian diantaranya rasa ingin tahu, 
harga diri dan kepercayaan diri, sifat mandiri, berani mengambil resiko.51 

 

  Menurut Roger yang dikutip pleh Fuad dan Rachmi dalam buku yang sama, 

faktor yang mempengaruhi kreativitas dapat dilihat dari: 

a. Keterbukaan terhadap pengalaman, adalah kemampuan menerima segala sumber 

informasi dari pengalaman individunya sendiri maupun orang lain. 

b. Evaluasi internal, pada dasarnya penilaian terhadap produk karya seseorang 

terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian orang lain. 

c. Kemampuan untuk bermain dan bereksplorasi dengan bentuk-bentuk dan konsep-

konsep, kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi dari hal-hal yang 

sudah ada sebelumnya.
52

 

 

Dari beberapa pendapat di atas  dapat diketahui bahwa seseorang yang kreatif 

memiliki kecerdasan (intelegensi), sehingga mampu berpikir secara kritis untuk 

mendapatkan sesuatu yang berbeda, diperoleh melalui keterampilan ataupun pengalaman, 

baik pengalaman sendiri ataupun orang lain. Pengalaman dimasa kecil mempengaruhi 

kreativitas seseorang, baik dari segi pendidikan ataupun keluarga. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas antara 

lain, yaitu berasal dari internal dan eksternal. 

                                                 
51 Fuad Nashori dan Rachmi Diana Mucaharam, Mengembangkan Kreativitas dalam 

Perspektif Psikologi Islam, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 53 
52 Ibid,. hlm. 56 



1) Faktor internal dapat dilihat dari kecerdasan (intelegensi), rasa ingin tahu, 

kepercayaan diri, mandiri, berani mengambil resiko, mengambil keputusan dan 

mampu menggerakkan diri untuk mulai berkarya serta menghargai karya sendiri. 

2) Faktor eksternal, antara lain: 

a) Menerima segala informasi baik dari pengalaman sendiri ataupun orang lain. 

b) Kemampuan untuk mengkombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

c) Keluarga merupakan tempat dimana seseorang mulai untuk berkarya. 

d) Pendidikan, keinginan untuk terus belajar. 

e) Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat mempengaruhi tingkat kreativitas 

seseorang. 

 

3. Ciri-ciri Guru Kreatif 

 Setiap manusia mempunyai cara berpikir kreatif yang sangat berbeda-beda. Karena 

proses awal dari seorang menjadi kreatif itu adalah melalui berbagai macam proses 

berpikirnya masing-masing. 

  Cony Setiawan mengemukakan secara umum ciri-ciri kreativitas itu adalah 
dorongan ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, 
memberikan gagasan atau usul terhadap suatu masalah, bebas dalam 
menyatakan suatu pendapat, menonjol dalam salah satu bidang seni, 
mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah 
terpengaruh orang lain, daya imajinasinya kuat, orisinalitas tinggi (tampak 
dalam ungkapan, gagasan, karangan, dan sebagainya serta menggunakan cara-
cara orisinal dalam pemecahan masalah), dapat berkerja sendiri dan senang 
mencoba hal-hal yang baru.53 

  Menurut Slameto, secara sederhana mengemukakan bahwa ciri-ciri guru yang 

memiliki potensi kreatif dapat diketahui dari: 

a. Guru kreatif memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga mendorong seorang guru 

untuk mengetahui hal-hal baru yang berkaitan dengan aktivitas dan pekerjaannya 

sebagai guru. 

                                                 
53 Suryosubroto, Op. Cit, hlm. 223 



b. Guru kreatif memiliki sifat yang ekstrovert atau bersikap lebih terbuka dalam 

menerima hal-hal baru dan selalu ingin mencoba untuk melakukannya, dan dapat 

menerima masukan dan saran dari siapapun yang berkaitan dengan pekerjaannya, 

dan menganggap bahwa hal-hal baru tersebut dapat menjadi pengalaman dan 

pelajaran baru bagi dirinya. 

c. Guru kreatif biasanya tidak kehilangan akal dalam menghadapi masalah tertentu, 

sehi gga sa gat kreatif da pa ja g akal  u tuk e e uka  solusi dari setiap 
masalah yang muncul. Dan bahkan lebih cenderung menyukai tugas yang berat dan 

sulit karena akan menimbulkan rasa kepuasan tersendiri setelah mampu 

menyelesaikan tugas tersebut. 

d. Guru kreatif sangat termotivasi untuk menemukan hal-hal baru baik melalui 

observasi, pengalaman dan pengamatan langsung dan melalui kegiatan-kegiatan 

penelitian. Hal ini disebabkan karena guru kreatif cenderung mencari jawaban yang 

luas dan memuaskan secara ilmiah.
54

 

 

Kemudian Andy Yudha Asfandiyar juga mengemukakan ciri-ciri guru yang 

kreatif. Ciri-ciri tersebut yaitu: fleksibelitas, optimis, respect, cekatan, humoris, 

inspiratif, lembut, disiplin, respontif, empatik, suka dengan anak, amanah.55 

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan secara umum bahwa ciri-

ciri guru kreatif ialah: 

1) Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

2) Hasrat untuk mengubah hal-hal disekelilingnya menjadi lebih baik. 

3) Kepekaan untuk selalu bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. 

4) Minat untuk menggali lebih dalam dari permasalahan yang dihadapinya. 

5) Mencoba dan melaksanakan serta bersedia mencurahkan waktu dan tenaga 

untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan. 

6) Kesabaran dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan secara detail. 

7) Optimisme dan penuh antusias terhadap penyelesaian masalah yang sedang 

dihadapinya. 

8) Memahami kondisi siswa dalam menerima materi pelajaran. 

9) Menumbuhkan rasa hormat kepada siswa. 

10) Bertindak sesuai dengan kondisi yang ada. 

11) Mempunyai selera humor yang tinggi. 

12) Sebagai inspirasi bagi siswanya. 

13) Selalu disiplin setiap waktu. 
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14) Menyukai anak-anak. 

 

  Guru kreatif tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi guru kreatif juga 

harus memiliki solusi yang baik bagi setiap permasalahan-permasalahan yang 

dihadapinya. Selain itu, guru kreatif hendaknya selalu memberikan pemikiran-

pemikiran yang cerdas bagi setiap permasalahan dikelas. Kemudian, guru kreatif 

selalu mempunyai kesabaran yang baik untuk mengatasi setiap masalah, selalu 

optimis, dan bertindak dengan kondisi yang ada. Yang tidak kalah pentingnya adalah, 

guru kreatif selalu menyelipkan humor dalam setiap proses belajar mengajar dan 

menjadi inspirasi bagi siswanya. 

 

4. Langkah-langkah Menjadi Guru yang Kreatif 

  Menjadi seorang guru yang kreatif adalah suatu keharusan. Sebab guru yang 

kreatif akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga 

memudahkan peserta didik menerima materi yang disampaikan. Selain itu kreativitas 

adalah salah satu modal untuk menjadi guru profesional. Adapun langkah-langkah 

yang bisa dilakukan oleh guru kreatif di antaranya: 

a. Jadilah penjelajah pemikiran, salah satu cirri guru kreatif adalah selalu terbuka 

dengan gagasan atau kemungkinan baru. Dia aktif mencari dan mengembangkan 

gagasan atau cara yang berbeda untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa. 

Seorang guru kreatif meyakini akan ada banyak cara dan gagasan yang menunggu 

untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. 

b. Kembangkan gagasan sebanyak-banyaknya, guru kreatif akan selalu banyak solusi 

dan alternatif. Dia akan mengembangkan kreativitas dan imajinasi yang dia punya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Ciptakan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seorang guru 

kreatif akan selalu berpatokan pada Learning is fun. Dia akan selalu menciptakan 



model dan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak didiknya 

merasa tertarik tentang apa yang dia sampaikan dan tidak merasa jenuh dalam 

kegiatan belajar.
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  Da iel Gole a  sebagai a a a g dikutip Ngai u  Nai  e gataka  ketika jiwa 

kreatif itu terjaga, ia menggerakkan sebuah cara untuk mengada: hidup penuh hasrat untuk 

berinovasi, mencari cara-cara baru untuk melakukan sesuatu dan mewujudkan impian-

i pia  e jadi ata .57
 Lebih lanjut Ngainun Naim mengatakan bahwa untuk membangun 

kreativitas ada beberapa langkah yang harus dipenuhi seseorang guru, yaitu: 

1) Pengetahuan yang luas. 

2) Adanya sejumlah kualitas yang memungkinkan respon. 

3) Kemampuan membagi konsentrasi. 

4) Keseimbangan.
58

 

   Menurut Imas Kurniasih, langkah-langkah menjadi guru kreatif ada 3 

langkah, yaitu: 

a) Menjadikan suasana kelas yang aman dan nyaman secara emosional dan intelektual. 

b) Menciptakan budaya menjelaskna, dan tidak asal menjawab dengan benar. 

c) Guru mengukur seberapa besar keterlibatan siswa dalam kegiatan yang diberikan.
59

 

 

   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menjadi guru kreatif adalah: memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki 

sejumlah kualitas yang menungkinkan respon, mampu membagi konsentrasi, 
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keseimbangan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan kelas 

dengan suasana yang aman, dan nyaman secara emosional serta intelektual, 

menciptakan budaya menjelaskan dan tidak asal menjawab dengan benar, dan guru 

dapat mengukur seberapa besar keterlibatan siswa dalam kegiatan yang diberikan. 

   Dengan demikian, hal terpenting yang harus diusahakan secara terus menerus 

untuk memicu keberhasilan adalah membangun kreativitas diri secara maksimal. 

Siapapun yang ingin sukses, berpikir dan bertindak secara kreatif, memiliki 

pengetahuan yang luas, fokus, tetap seimbang dalam menghadapi berbagai macam 

permasalahan yang sedang dihadapi dan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Serta guru dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan 

menyenangkan, tidak asal menjawab dengan benar, dan guru harus mengukur 

keterlibatan siswa dalam kegiatan yang diberikan. Dengan cara ini, maka bakat yang 

telah tergali dapat diwujudkan secara nyata dan memuaskan. 

 

5. Teori-teori tentang Pembentukan Kreativitas 

  Banyak sekali teori yang berusaha menjelaskan pembentukan kreativitas. Yang akan 

dibahas disini ialah dari dua mahzab, yaitu teori psikologis dan teori humanistik untuk 

digunakan sebagai landasan perencanaan program pendidikan anak berbakat. 

a. Teori Psikoanalisis 

  Pada umumnya teori-teori psikoanalisis melihat kreativitas sebagai hasil mengatasi 

suatu masalah, yang biasanya mulai dimasa anak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seorang 

yang pernah mempunyai pengalaman traumatis, yang dihadapi dengan memungkinkan 



gagasan-gagasan yang disadari dan yang tidak disadari bercampur menjadi pemecahan 

inovatif dari trauma. Tindakan kreatif mentransformasi keadaan psikis yang tidak sehat 

sebagai sehat. 

  Bagian dari teori ini adalah Teori Freud dikemukakan oleh Sigmund Freud, teori kris 

dikemukakan Ernest Kris, dan Teori Jung oleh Carl Jung. 

b. Teori Humanistik 

  Teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat 

tinggi. Kreativitas dapat berkembang selama hidup, dan tidak terbatas pada lima tahun 

pertama. Yang termasuk teori ini adalah Teori Malow dikemukakan oleh Abraham Malow, 

Teori Rogers dikemukakan oleh Carl Rogers.
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  Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa teori psikoanalisis 

melihat kreativitas sebagai hasil dalam mengatasi suatu masalah yang biasanya mulai 

dimasa anak. Sedangkan teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan 

psikologis tingkat tinggi. 

 

6. Tahapan-tahapan Kreativitas 

  Proses kreativitas berlangsung mengikuti tahap-tahap tertentu, tidak mudah 

mengidentifikasi secara persis pada tahap manakah suatu proses kreatif itu sedang 

berlangsung. Apa yang dapat diamati ialah gejalanya berupa perilaku yang 

ditampilkan oleh individu. Wallas dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori 
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yang dikutip oleh Faisal Abdullah, mengemukakan empat tahapan proses kreatif 

yaitu: 

a. Persiapan (Prepparation) 

  Pada tahap ini, individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Individu mencoba memikirkan berbagai alternatif 

pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang 

dapat ditempuh untuk memecahkan masalah itu. Namun dalam tahap ini belum ada arah 

yang tetap meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan 

masalah. Pada tahap ini masih amat diperlukan pengembangan kemampuan berpikir 

divergen. 

b. Inkubasi (Incubation) 

  Pada tahap ini, proses pemecahan masalah “dierami” dalam alam prasadar, 

individu seakan-akan melupakannya. Jadi, pada tahap ini individu seolah-olah 

melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya, dalam 

pengertian tidak memikirkannya secara sadar melainkan “mengendapkannya” dalam 

alam prasadar. Proses inkubasi ini dapat berlangsung lama dan juga sebentar sampai 

timbul inspirasi atau gagasan untuk pemecahan masalah. 

c. Iluminasi (Illumination) 

 Tahap ini sering disebut sebagai tahap timbulnya insight. Pada tahap ini sudah 

dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses psikologi yang 



mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan untuk pemecahan 

masalah. 

d. Verifikasi (Verification) 

 Pada tahap ini, gagasan-gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis 

dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Pemikiran divergen harus 

diikuti pemikiran konvergen. Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh 

pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh kritik. 

Firasat harus diikuti oleh pemikiran yang logis. Keberanian harus diikuti oleh sikap 

hati-hati. Imajinasi harus diikuti oleh pengujian terhadap realitas.61 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, pada tahap persiapan, inkubasi, 

dan iluminasi adalah proses berpikir divergen yang menonjol maka dalam tahan 

verifikasi yang lebih menonjol adalah proses berpikir konvergen. 

 

 

7. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

 Guru merupakan orang yang ditiru, dalam arti orang yang memiliki 

kharisma/wibawa yang setiap saat akan menjadi perhatian dari peserta didik. Guru 

memiliki peran yang besar dalam proses pembelajaran. Dengan kreativitas yang 

dimiliki, diharapkan guru mampu untuk mengajak peserta didik terlibat secara 

langsung dalam proses belajar serta nilai-nilai yang diajarkan dapat terlaksana dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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 Menurut Hamzah B. Uno, guru adalah mereka yang secara sadar 

mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu sehingga terjadi 

pendidikan.62 Sedangkan menurut Ahamd Tafsir, guru adalah pendidik, tugas 

pendidik dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik yaitu mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi psikomotor, kognitif, 

maupun afektif.63 

 Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang dewasa yang secara sadar 

bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik serta 

mengupayakan seluruh potensi yang ada pada peserta didik baik secara kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

 

 

 

8. Kriteria Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam 

 Guru yang kreatif disenangi oleh peserta didik, baik saat proses pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas maupun diluar kelas. Oleh karena itu, selain 

kreativitas dalam mengajar, guru sebaiknya memiliki kompetensi. Kompetensi yang 

harus dimiliki guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan 

sosial. 
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 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

Pendidikan yang dikutip oleh Hamid Darmadi, menyebutkan ada 4 kompetensi guru 

antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. 64 

 Menurut Jhon K. Roth yang dikutip oleh Akmal Hawi, membagi 10 kriteria 

guru yang baik, diantaranya: 

a. Seorang guru harus terus mencoba untuk mengajar lebih baik. 

b. Menyusun tujuan pembelajaran. 

c. Mencintai pekerjaannya. 

d. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 

e. Menjalin komunikasi dengan baik. 

f. Menganggap peserta didik sebagai anaknya sendiri. 

g. Menanamkan rasa percaya diri pada anak. 

h. Memotivasi peserta didik untuk mandiri. 

i. Memberikan evaluasi. 

j. Guru menerima pernyataan dari peserta didik tentang kritik dan saran yang 

disampaikan.
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 Philip plus mengemukakan, ternyata IQ tidak menjadikan jaminan terhadap 

orang yang mempunyai kemampuan kreatif. Sikap kreatif harus didukung oleh 

kecerdasan emosional (EQ). 66 Secara mental, orang kreatif memiliki beberapa 

kriteria sebagai berikut: 

1) Hasrat untuk mengubah hal-hal disekelilingnya menjadi lebih baik. 

2) Bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. 

3) Minat untuk menggali lebih dalam dari yang tampak dipermukaan. 

4) Rasa ingin tahu untuk terus mempertanyakan. 

5) Mendalam dalam berpikir. 

6) Konsentrasi. 
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7) Siap mencoba dan melaksanakan, bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk 

mencari dan mengembangkan.  

8) Optimisme. 

9) Mampu bekerja sama, sanggup berpikir secara produktif bersama orang lain.
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 Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa guru PAI tidak hanya 

memiliki kompetensi dalam mengajar tetapi nilai-nilai yang diajarkan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu disekolah maupun dirumah. Sebelum 

proses pembelajaran berlangsung, guru harus mempersiapkan materi dan perencanaan 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

 Ada banyak cara yang dapat dilakukan guru diantaranya dengan pergaulan 

sehari-hari, keteladanan, ajakan dan mengamalkan nilai-nilai yang islami dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua ini tidak dapat dilakukan jika hanya guru agama yang 

menerapkannya, tetapi semua guru yang berada dilingkungan sekolah sehingga 

tercipta lingkungan yang islami. 

 
 
 
 
 

B. Pembentukan Karakter Siswa 

1. Pengertian Karakter Siswa 

  Menurut bahasa (etimologis) istilah karakter berasal dari bahasa Yunani 

character dari kata charassein, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. 
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Dalam bahasa Inggris character dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan dengan 

istilah karakter.68 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau bermakna bawaan, hati, 

jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak. Sedangkan menurut istilah (terminologis) karakter adalah keadaan asli yang 

ada dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang 

lain.  

Menurut Hermawan Kertajaya yang dikutip dalam Mahmud, karakter adalah 
ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu (manusia). Ciri khas 
tersebut adalah asli, dan mengakar pada kepribadian benda atau individu 
tersebutdan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, 
bersikap, berujar, serta merespons sesuatu.69 
 

  Berdasarkan pembahasan di muka dapat ditegaskan bahwa karakter 

merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

  Karakter siswa adalah perilaku yang memiliki pengetahuan tentang potensi 

dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, logis, kritis, 

analitis, kreatif, dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, 
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sabar, berhati-hati rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, 

adil, rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Siswa juga memiliki kesadaran untuk 

berbuat yang terbaik atau unggul, dan siswa juga mampu bertindak sesuai potensi dan 

kesadarannya tersebut. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakter Siswa 

  Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter. Dari sekian banyak 

faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal, diantaranya adalah: 

1) Insting atau Naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu kearah tujuan itu dan 

tidak didahului latihan perbuatan itu. Pengaruh naluri pada seseorang sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada 

kehinaan, tetapi dapat juga mengangkat kepada derajat yang tinggi, jika naluri 

disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. 

2) Adat atau Kebiasaan 

Salah satu faktor yang penting dalam tingkah laku manusia adalah kebiasaan, 

karena sikap dan perilaku yang menjadi karakter sangat erat sekali dengan 

kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang sehingga mudah 

untuk dikerjakan. 



3) Kehendak atau Kemauan 

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang 

dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan kesukaran. 

4) Suara Batin atau Suara Hati 

Didalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan 

peringatan jika tingkah laku manusia berada diambang bahaya dan keburukan, 

kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati. Suara batin berfungsi 

memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, 

disamping dorongan untuk melakukan perbuatan baik. 

5) Keturunan 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. 

Sifat yang diturunkan itu pada garis besarnya ada 2 macam, yaitu: 

a) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat sarap 

orang tua yang dapat diwarisi kepada anaknya. 

b) Sifat ruhaniyah, lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh 

orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya. 

 

b. Faktor Eksternal 

  Selain faktor internal yang dapat mempengaruhi karakter, juga terdapat faktor 

eksternal, diantaranya adalah: 

1) Pendidikan 



Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang 

sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 

Pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri yang terdapat pada seseorang dapat 

dibangun dengan baik dan terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu 

dimanifestasikan melalui berbagai media baik pendidikan formal disekolah, 

pendidikan informal dilingkungan keluarga, dan pendidikan non formal yang ada 

pada masyarakat. 

2) Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh yang hidup, seperti tumbuh-

tumbuhan, tanah, udara, dan pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. 

Adapun lingkungan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: 

a) Lingkungan yang bersifat kebendaan 

b) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian.
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3. Karakter-karakter yang Harus Ditanamkan Pada Siswa 

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 

menyebutkan sepuluh ciri nilai karakter  pada peserta didik, yaitu: 

11. Beriman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

12. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia. 
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13. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. 

14. Prestasi akademik, seni, olahraga sesuai bakat dan minat. 

15. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan 

tolerasi sosial dalam konteks masyarakat plural. 

16. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. 

17. Kualitas jasmani, kesehatan, dam gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. 

18. Sastra dan budaya. 

19. Teknologi informasi dan komunikasi. 

20. Komunikasi dalam bahasa inggris.
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4. Tahapan-tahapan Karakter Siswa 

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk 

dilakukan oleh sekolah untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan 

karakter siswa di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah 

mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Tumbuh dan berkembangnya karakter 

yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya 

untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan sabar 

dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan dalam membentuk karakter 

anak melalui orang tua dan lingkungannya. 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan 

(acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai 

dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih menjadi kebiasaan untuk melakukan 

kebaikan tersebut. Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik, 

yaitu: pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan bermoral. 
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Pengembangan karakter dalam suatu pendidikan adalah keterkaitan antara 

komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku, yang dapat 

dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan 

nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya. 

 

5. Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan di Sekolah 

 Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika dalam 

pelaksanaannya memperhatikan beberapa nilai-nilai karakter pada siswa, diantaranya: 

a. Jujur, mengupayakan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. 

b. Bertanggung jawab, sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

c. Bergaya hidup sehat, menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup 

yang sehat dan menghindari kebiasaan buru yang dapat mengganggu kesehatan. 

d. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada aturan. 

e. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh. 

f. Percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya harapan. 

g. Berjiwa wirausaha, sikap dan perilaku yang mandiri, pandai, atau berbakat 

mengenai produk baru. 

h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

i. Mandiri, sikap yang tidak mudah tergantung kepada orang lain. 

j. Ingin tahu. 

k. Cinta ilmu.
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C. Hubungan Kreativitas Guru terhadap Pembentukan Karakter Siswa 

 Menurut Mulyasa, kreativitas guru merupakan faktor penting yang besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan karakter siswa di sekolah, bahkan sangat 

menentukan berhasil-tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya 
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secara utuh. Dikatakan demikian, karena guru merupakan pigur utama, serta contoh 

dan teladan bagi peserta didik.73 Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter guru 

harus mulai dari dirinya sendiri agar apa-apa yang dilakukannya dengan baik menjadi 

baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik. Pendidikan sulit untuk menghasilkan 

sesuatu yang baik, tanpa dimulai oleh guru-gurunya yang baik. Untuk itu terdapat 

beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain kemampuan 

potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang 

keluarga, dan kegiatannya di sekolah. Agar implementasi karakter siswa berhasil 

memerhatikan perbedaan individual maka guru perlu melakukan hal-hal berikut: 

1. Menggunakan metode karakte yang bervariasi. 

2. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 

3. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan 

dengan mata pelajaran. 

4. Memodifikasi dan memperkaya bahan. 

5. Menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, dan 

penyimpangan karakter. 

6. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan 

karakter siswa. 

7. Memahami bahwa karakter siswa tidak berkembang dalam kecepatan yang sama. 

8. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja 

dengan kemampuannya masing-masing pada proses karakter. 

9. Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan berkarakter.
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 Agar guru dapat mengembangkan karakter siswa secara efektif, serta dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam peningkatan pribadi peserta 

didik, guru perlu memiliki hal-hal berikut: 

a) Menguasai dan memahami karakter siswa dan hubungannya dengan pembelajaran 

yang baik. 
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b) Menyukai pendidikan karakter. 

c) Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya. 

d) Menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi. 

e) Mengeliminasi bahan-bahan yang kurang berkarakter dan kurang berarti. 

f) Mengikuti perkembangan pendidikan karakter. 

g) Mempersiapkan proses pendidikan karakter secara matang. 

h) Mendorong peserta didiknya untuk memiliki karakter yang lebih baik. 

i) Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan karakter yang akan dibentuk.
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 Dalam implementasi karakter siswa, kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu segi proses dan segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila 

mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, khususnya mental, dan 

sosial, dalam proses pendidikan karakter di sekolah. Di samping itu, dapat dilihat dari 

gairah dan semangatnya dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, serta 

adanya rasa percaya diri. Sementara itu, dari segi hasil, guru dikatakan berhasil 

apabila pendidikan karakter yang dilaksanakan mampu mengadakan perubahan 

karakter pada sebagian besar peserta didik ke arah yang lebih baik. 

 Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan karakter siswa 

di sekolah adalah bahwa semua siswa dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak 

pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi rasa ingin 

tahunya. Oleh karena itu, tugas guru yang paling utama dalam pendidikan karakter 

siswa di sekolah adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar yang 

berkarakter, menyenangkan, agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta 

didik sehingga tumbuh minat dan karakter baiknya.   

 

                                                 
75 Ibid,. hlm. 65 



BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Sejarah Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 

  Keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tuntunan zaman sangat 

ditentukan oleh kualitas pendidik dari bangsa itu sendiri, untuk itu pemerintah 

Republik Indonesia dengan berbagai upaya dan sumber dana yang amat terbatas 

berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. 

  Seiring dengan kebutuhan pendidikan umum dan pendidikan bidang agama di 

Desa Burai khususnya dan desa lain pada umumnya maka pada tahun 1952 di pimpin 

oleh Bapak K.H. M. Ali Zen (almarhum) dan dibantu oleh warga lainnya mendirikan 

Madrasah Nurul Ula Burai.76  

 Seiring dengan perkembangan zaman pengurus berupaya dengan dana yang 

terbatas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan 

yang salah satunya dengan mengubah badan penyelenggara pendidikan dari 

Perguruan Islam Nurul Ula menjadi yayasan Nurul Ula Burai dengan Akta Notaris 

No. 1 tahun 1999 dari Notaris Maunda Masiana, S. H. 

 Yayasan Nurul Ula Burai beralamat di jalan Serma Anwar No. 02 Desa Burai 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Bapak Yarham Kallah, S. E 

sebagai ketua yayasan dengan luas tanah 8,297 m. 

                                                 
76 Dokumentasi, Profil MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, 2015 



 Yayasan Nurul Ula Burai sebagai penyelenggara pendidikan yang mengelola 

tiga jenjang pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), yang diharapkan dapat berperan dalam 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang berilmu 

pengetahuan luas, beriman dan bermoral tinggi, sehingga tercapailah cita-cita luhur 

untuk menciptakan generasi penerus yang membawa rahmat untuk seluruh umat. 

 Madrasah Diniyah Nurul Ula Burai didirikan pada tahun 1952 dengan status 

terdaftar yang dipimpin oleh Bapak Ashab H. M  Ali, sedangkan Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Ula Burai didirikan pada tahun 1982 dengan status diakui yang 

dipimpin oleh Abdul Malik, S. Pd. I. sementara Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai 

didirikan pada tahun 2003 dengan status terdaftar yang dipimpin oleh Bapak M. 

Yakin, S. Pd. I. 

 Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai sudah beberapa kali mengalami pergantian 

kepala sekolah, diantaranya yaitu: 

1. Abdul Malik, S. Pd. I (Periode 2003-2005). 

2. M. Yakin, S.Pd. I (Periode 2005-2010). 

3. Rahmat Hidayat (Periode 2010-sekarang).
77

 

 

 

 

B. Letak Geografis MA Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 

                                                 
77 Dokumentasi, Profil MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, 2015 



Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan 

Ilir secara geografis berada di dalam Desa Burai. Adapun batas wilayah Madrasah 

Aliyah Nurul Ula Burai adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Batu 

Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kelekar 

Sebelah Timur berbatasan dengan PT Perkebunan Tebu Cinta Manis 

Sebelah Barat berbatasan dengan PT Perkebunan Tebu Cinta Manis.78 

 

C. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan 

Ilir 

1. Visi: 

Berprestasi dan berkualitas dalam bidang iptek berdasarkan imtaq. 

2. Misi: 

a) Meningkatkan proses belajar mengajar secara efektif. 

b) Mengembangkan kreativitas kegiatan baik intra maupun ekstrakulikuler. 

c) Meningkatkan semangat yang kompetitif.
79

 

 

D. Keadaan Guru dan Staf Karyawan Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung 

Batu Kabupaten Ogan Ilir 

                                                 
78 Dokumentasi, Profil MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, 2015 
79 Dokumentasi, Profil MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, 2015 



Keadaan guru dalam proses belajar mengajar sangat penting dan menentukan. 

Guru merupakan pemimpin, motivator, pengajar, dan pendidik. Karena itu guru harus 

memenuhi persyaratan. Salah satunya pendidikan formal. Dengan pendidikan formal 

yang tinggi dan kepribadiannya yang baik serta sejalan dengan mata pelajaran yang 

diasuhnya maka guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, 

sehingga terjadi perubahan pada siswa, baik secara kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Keadaan guru Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung 

Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III 
Keadaan Guru dan Staf Karyawan Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
 

No. Nama Guru Mata Pelajaran Kelas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Abdul Malik, S. Pd. I 
Akmal, S. Pd. I 
Atina, S. Pd. I 
M. Tafdil, S. Ag 
Pirmansyah 
Lailatul Mu‟jizat 
Netty Aryanti 
Muttaqin, S. T 
Sukri Abdullah 
Yuharman 
Zahrullah 
Mila Wulandari, S. Si 
Zahid Alamin, S. Pd 
Rahmat Hidayat 
Ediyanto 
Andriansyah, S. Pd. I 
Rules Sucipto, S. Pd. I 
Wardah Fajria, S. Pd 
Reman Suseno, S. Pd 
Ulin Nuha 

Mulok 
Fiqih 
Qur‟an Hadits 
Biologi 
Pembina Ladinu 
B. Indonesia 
Fiqih 
Matematika 
KTK 
B. Inggris 
Ekonomi 
Matematika 
Kewarganegaraan 
B. Arab 
Geografi/TU 
Penjaskes 
B. Indonesia 
Sejarah 
B. Inggris 
Akidah Akhlak 

X, XI, XII 
X, XI 
X, XI, XII 
X, XI, XII 
X, XI, XII 
XII 
X 
XII 
X, XI, XII 
XII 
XII 
X, XI 
X, XI, XII 
XI, XII 
X, XI, XII 
X, XI, XII 
X, XI 
X, XI 
X, XI 
X, XII 



21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Mahisoh 
Agusti Rahman, Amd 
Dian Humairoh, S. Pd 
Sri Rahmawati 
Kiki Purnamasari 

Ekonomi 
Tikom 
Geografi 
Geografi 
Akidah Akhlak 

XI  
X, XI, XII 
X, XI 
XII 
XI  

Sumber: Dokumentasi MA Nurul Ula Burai 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa guru Madrasah Aliyah Nurul 

Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah 25 orang. Jumlah 

tersebut belum terpenuhi terutama guru yang mengajar sesuai dengan jurusan 

pendidikannya. Dengan demikian kualifikasi guru masih banyak yang kurang sesuai 

dan perlu ditingkatkan, baik tingkat pendidikannya maupun kompetensinya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

Pendidikan serta tuntunan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen bahwa diamanatkan guru berpendidikan strata 1 (S1). 

Apabila kita lihat dari aktivitas sehari-hari, seorang guru dapat berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Guru wali kelas berjumlah 3 orang 

Wali kelas merupakan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kelas 

tersebut, baik yang menyangkut masalah administrasi kelas, tingkah laku siswa, 

membantu dan mengawasi siswa dalam kegiatan intra maupun ekstrakulikuler. 

Dengan demikian wali kelas di tuntut dapat memperdayakan potensi kelas sehingga 

mendukung proses belajar mengajar. 



2. Guru mata pelajaran berjumlah 22 orang 

Guru mata pelajaran merupakan tenaga edukatif yang bertanggung jawab 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar terhadap mata pelajaran yang diajarkan 

kepada siswa. 

3. Guru piket berjumlah 1 orang setiap hari 

 Guru piket adalah guru yang melaksanakan piket keseharian yang tugasnya 

mengawasi kelancaran proses belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan pada setiap kelas.80 

 

E. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten 

Ogan Ilir 

Tabel IV 
Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai 

 
No. 

 

Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. X 13 25 38 

2. XI  19 18 37 

3. XII 18 22 40 

 50 65 115 

 Sumber: Dokumentasi MA Nurul Ula Burai 2015 

                                                 
80 Dokumentasi, Profil MA Nurul Ula Burai Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, 2015 



Berdasarkan tabel diatas  dapat di ketahui bahwa jumlah siswa Madrasah 

Aliyah adalah 115 orang. Dilihat dari jenis kelamin, laki-laki (50 orang) dan 

perempuan (65 orang). Sedangkan dilihat dari masing-masing kelas, jumlah yang 

paling banyak adalah kelas XII dan yang lain sama jumlah siswanya. 

 

F. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu 

Kabupaten Ogan Ilir 

Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar sangat penting dan di 

perlukan. Salah satunya adalah ruang belajar proses pembelajaran. Ruang tempat 

belajar harus memungkinkan semua bergerah leluasa, tidak berdesak-desakan dan 

tidak mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya dalam 

melaksanakan proses belajar. Besar ruang kelas sangat tergantung pada berbagai hal 

antara lain: jenis kegiatan dan jumlah peserta didik. Dengan sarana dan prasarana 

pengajaran yang baik maka akan tercipta suasana belajar dan mengajar yang baik, 

seperti guru mudah menyampaikan materi pelajaran dengan siswa, siswa mudah 

dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. 

Selain itu, untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar diperlukan sarana 

dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah yang baik dan 

menyenangkan akan dapat menambah semangat siswa dalam belajar. Untuk itu dalam 

bagian ini penulis akan memaparkan keadaan sarana dan prasarana sekolah. 

Tabel V 
Keadaan Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai 

 



No. Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1. Pekarangan Sekolah 1 Baik 

2. Ruang Siswa 3 Baik  

3. Ruang Guru 1 Baik  

4. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik  

5. Perpustakaan 1 Cukup Baik 

6. Media Untuk Olahraga 6 Cukup Baik 

7. Pengadaan Air 1 Baik 

8. Penerangan  1 Baik  

9. WC Guru 1 Cukup Baik 

10. WC Siswa 4 Cukup Baik 

11. Papan Tulis 3 Baik  

12.  Kantin  1 Baik 

 Sumber: Dokumentasi MA Nurul Ula Burai 2015 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana 

Madrasah Aliyah Nurul Ula Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 

sudah cukup baik dan lengkap. Keadaan sarana dan prasarana demikian sangat 

mendukung bagi keberhasilan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana tersebut 

harus selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat menambah 

semangat belajar peserta didik. 

 



BAB IV 

ANALISIS KREATIVITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

MENGAJAR DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN 

KARAKTER SISWA 

 
Pada bab ini penulis akan mengumumkan uraian data yang diperoleh dari 

hasil penelitian lapangan. Adapun data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan 

dengan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar dan 

Hubungannya Dengan Pembentukan Karakter Siswa di MA Nurul Ula Burai 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. 

Data yang diperlukan yaitu data langsung dari sumber yang bersangkutan 

yang dalam hal ini yaitu siswa MA Nurul Ula Burai di Kelas X dan Kelas XI. 

Adapun teknik yang digunakan rumus statistik sehingga diharapkan dapat menjawab 

masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 

Untuk mengetahui adakah hubungan kreativitas guru PAI dalam mengajar 

dengan pembentukan karakter siswa penulis melakukan observasi langsung ke MA 

Nurul Ula Burai selama lebih kurang 1 bulan, selain itu untuk memperoleh data 

penulis juga menyebarkan angket yang terdiri dari 15 item pertanyaan tentang 

kreativitas guru PAI dan 15 item pertanyaan tentang pembentukan karakter siswa, 

yang setiap itemnya terdiri dari 4 alternatif jawaban, alternatif jawaban (a) diberi skor 

5, alternatif jawaban (b) diberi skor 4, alternatif jawaban (c) diberi skor 3, alternatif 

jawaban (d) diberi skor 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut: 



A. Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar 

  Untuk mengetahui kreativitas guru PAI dalam mengajar, penulis 

menyebarkan angket dengan 15 item pertanyaan kepada 75 responden. Hasilnya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

  64 65 76 64 62 69 63 68 62  75 

63 68 75 59 68 67 58 67 66  74 

69 80 61 84 67 66 80 64 74 67 

73 73 65 60 76 63 65 71 62 68 

63 69 78 69 75 67 63 64 72 74 

73 63 69 77 65 77 74 74 65 66 

67 68 60 73 64 67 63 74 75 65 

80 82 76 69 67 

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa skor tertinggi adalah 84 dan skor terendah 

adalah 58, setelah itu data tersebut akan di peroleh menggunakan rumus TSR: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel VI  
Distribusi Frekuensi Skor Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Mengajar di MA Nurul Ula Burai 
 

Interval Nilai F X      fX  x x² fx² 

58 – 61 5 59,5 297,5 +9,33 87,048 435,24 

62 – 65 21 63,5 1333,3 +5,33 28,408 596,5 

66 – 69 22 67,5 1485 +1,33 1,7689 38,91 

70 – 73 6 71,5 429 -2,67 7,1289 42,77 

74 – 77 15 75,5 132,5 -6,67 44,488 667,32 

78 – 81 4 79,5 318 -10,67 113,848 455,392 

82 - 85 2 83,5 167 -14,67 215,208 430,416 

Jumlah  N=75 500,5 5162,5 -283,02 453,409 2.666,548 
 
Selanjutnya dari tabel tersebut dilakukan perhitungan Mean (Mx) dan Standar 

Deviasi (SDx) sebagai berikut: 

Mx =  
     

 

= 
         

 
= 68,83 
 

Setelah Mean diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai 

standar deviasi dengan menggunakan rumus: 

SDx  =  √      

 =  √            

 =   √      

 =   5,96 



Setelah diketahui Mean dan Standar Deviasi (SD), dari nilai- nilai tersebut 

selanjutnya akan diketahui  kategorinya yang termasuk kategori tinggi, sedang 

dan rendah (TSR). Untuk itu seluruh skor tersebut dianalisis dengan rumus  

sebagai berikut: 

1. Indikasi yang tergolong kategori tinggi 

M + 1.SDx = Tinggi 

68,83 + 1. (5,96) = 74,79 dibulatkan menjadi 75 keatas (Tinggi) 

2. Indikasi yang tergolong kategori sedang 

Nilai yang diantara nilai tinggi dan rendah yaitu : 63-75 

3. Indikasi yang tergolong kategori rendah 

M – 1. SDx = Rendah 

68,83 – 1. (5,96) = 62,87 di bulatkan menjadi 63 kebawah (Rendah) 

Selanjutnya untuk mengetahui persentase kreativitas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengajar, dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel VII  
Persentase Kreativitas Guru PAI Dalam Mengajar  

Di MA Nurul Ula Burai 
 
No. Kategori Frekuensi Persentase 
1. Tinggi 10 13,33 % 

2. Sedang 55 73 % 

3. Rendah 10 13,33 % 

  N= 75 100 % 
 



  Mengacu pada tabel tersebut dapat dipahami bahwa kreativitas guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengajar di MA Nurul Ula Burai adalah dalam 

kategori sedang, yaitu 55 responden dari 75 responden (73%) yang menyatakan 

demikian. Sedangkan 10 responden (13,33%) dalam kategori tinggi dan 10 responden 

(13,33%) dalam kategori sedang.  

 
B. Pembentukan Karakter Siswa di MA Nurul Ula Burai 

Untuk mengetahui pembentukan karakter siswa di MA Nurul Ula Burai, 

penulis mengajukan angket sebanyak 15 item pertanyaan kepada 75 siswa sebagai 

responden. Kemudian data tersebut direkapitulasi sebagai berikut : 

 71 69 68 61 66 68 70 72 69 71 

 71 61 71 65 68 67 71 69 80 68 

 67 69 67 73 72 78 67 73 71 68 

 70 71 79 73 58 75 58 64 74 58 

 63 78 71 70 80 58 62 76 64 67 

 67 69 73 71 72 83 71 73 73 73 

 74 72 72 72 70 71 68 74 64 73 

 85 76 74 74 77 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi adalah 85 dan skor 

terendah adalah 58 setelah itu data tersebut akan diperoleh menggunakan rumus TSR 

sebagai berikut: 

 



Tabel VIII 
Distribusi Frekuensi Skor Pembentukan Karakter Siswa 

Di MA Nurul Ula Burai 
 

Interval Nilai F Y      fY  y y² fy² 

58 – 61 6 59,5 357 +10,77 115,992 435,24 

62 – 65 6 63,5 381 +6,77 45,832 596,5 

66 – 69 18 67,5 1215 +2,77 7,672 38,91 

70 – 73 29 71,5 2073,5 -1,23 1,512 42,77 

74 – 77 9 75,5 679,5 -5,23 27,352 667,32 

78 – 81 5 79,5 397,5 -9,23 85,192 455,392 

82 - 85 2 83,5 167 -13,23 175,032 430,416 

Jumlah  N=75 500,5 5270,5 17,85 458,584 2.175,08 
 
Selanjutnya dari tabel tersebut dilakukan perhitungan Mean (My) dan standar deviasi 

(SDy): 

My =  
     

 

= 
         

 
= 70,27 

 

Langkah Selanjutnya adalah mencari Standar Deviasi (SD): 

SDy  =  √      

 =  √           

 =   √       

 =   5,385 

 



Setelah diketahui Mean dan Standar Deviasi (SD), dari nilai- nilai 

tersebut. Maka selanjutnya akan dihitung kategori tinggi, sedang dan rendah, maka 

seluruh skor dianalisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
1. Indikasi yang tergolong kategori tinggi 

M + 1.SDy= Tinggi 

70,27 + 1. (5,385) = 75,655 dibulatkan menjadi 76 keatas (Tinggi) 

2. Indikasi yang tergolong kategori sedang 

Nilai yang diantara nilai tinggi dan rendah yaitu : 65-76 

3. Indikasi yang tergolong kategori rendah 

M – 1. SDy = Rendah 

70,25 – 1. (5,385) = 64,885 dibulatkan menjadi 65 kebawah (Rendah) 

Selanjutnya untuk mengetahui persentase pembentukan karakter siswa di 

MA Nurul Ula Burai, dalam kategori tinggi, sedang atau rendah, dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel IX 
Persentase Pembentukan Karakter Siswa di MA Nurul Ula Burai 

 
No Kategori Frekuensi Persentase 
1. Tinggi 8 10,66 % 
2. Sedang 56 74,66 % 
3. Rendah 11 14,66 % 

  N= 75 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 dari 75 responden (10,66%) 

berada dalam kategori tinggi, 56 responden (74,66%) berada dalam kategori sedang 



dan 11 responden (14,66%) dalam kategori rendah. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan karakter siswa di MA Nurul Ula Burai sebagian 

besar dalam kategori sedang atau dapat dikatakan biasa saja.  

 
C. Analisis Hubungan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengajar Dengan Pembentukan Karakter Siswa 

Setelah mengetahui kreativitas guru Pendidikan Agama Islam dan 

Pembentukan Karakter Siswa, selanjutnya untuk mengetahui hubungan kreativitas 

guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar dengan pembentukan karakter siswa, 

dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan data antara hasil angket kreativitas guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengajar (variabel x) dengan pembentukan karakter 

siswa (variabel y).  

Untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak dapat menggunakan 

rumus statistik yaitu Product Moment sebagai berikut: 

rxy = 
∑      (     (    (     (      

Terlebih dahulu disajikan data yang akan dianalisis. Adapun daftar skor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
Variabel X 

  64 65 62 64 62 69 63 68 62  63 

63 68 62 59 68 67 58 67 66  69 

69 66 61 74 67 66 69 64 67 67 

68 68 65 60 62 63 65 71 62 68 

63 69 66 69 67 67 63 64 72 64 

62 63 69 65 65 68 67 67 65 66 

67 68 60 62 64 67 63 62 67 65 

72 72 67 69 67 

 
Variabel Y 

 71 69 68 61 66 68 70 72 69 71 

 71 61 71 65 68 67 71 69 66 68 

 67 69 67 73 67 60 67 73 71 68 

 70 71 66 68 58 67 58 64 67 58 

 63 64 62 67 66 58 62 66 64 67 

 67 69 73 71 72 66 71 73 73 73 

 63 72 72 72 70 71 68 74 64 73 

 85 76 74 74 77 

Kemudian untuk dapat mengetahui angka indeks korelasi antara variabel x 

dan variabel y (rxy), maka pertama-tama kita siapkan peta korelasi sebagai berikut: 

 



Tabel X 
Peta korelasi Antara Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
mengajar dengan pembentukan karakter siswa di MA Nurul Ula Burai 

 
X 
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  -3 
  7 -3 -21 63    24 

F 
(x) 

 
5 21 22 7 14 4 2 75  ∑        

∑         

∑         

   x  
 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

CHECKING 

Fx  
 

-15 -42 -22 0 +14 8 6 ∑        

Fx   
 

45 84 22 0 14 16 18 ∑          

x y  
 

9 20 7 0 -1 2 6 
∑         

 



Melalui peta korelasi diatas, telah diperoleh data sebagai berikut: 

∑fx  75  ∑fx  = -51  ∑fx   199  ∑x y = 43 

∑fy =75  ∑fy  = -23  ∑fy   = 151 

Kemudian melakukan perhitungan sebagai berikut: 

1. Mencari Cx` dengan rumus sebagai berikut: 

Cx  =∑     =       = -0,68 

2. Mencari Cy` dengan rumus sebagai berikut: 

Cy  = 
∑     =

      = -0,306 

3. Mencari Standar Deviasi (SDx`) dengan rumus: 

SDx  = i √∑      [∑    ]2, dimana i= 1 

  = 1 √      (      2 

  = 1 √             

  = 1 √       

  =          

  = 1,48 

4. Mencari Standar Deviasi (SDy`) dengan rumus sebagai berikut: 

SDy  = i √∑      [∑    ]2, dimana i= 1 



  =1 √      (     2 

  = 1√      – (         
  = 1 √       

= 1,385 

5. Mencari Indeks Korelasi (rxy) dengan rumus sebagai berikut: 

rxy  = 
∑      (     (    (     (      

  = 
     (       (       (     (       

  = 
                        

  = 
               

  = 0,1785 

Setelah diperoleh hasil rxy= 0,1785 untuk memberikan interpretasi terhadap 

rxy maka kita lihat harga “r” tabel dengan rumus sebagai berikut: 

Df = N- nr 

= 75-2 = 73 

Mengingat harga df = 73 tidak ditemukan pada tabel “r” maka dicari harga df 

yang paling mendekati yaitu df = 75. Setelah dilihat pada tabel df sebesar 75 

diperoleh “r” tabel (rt) pada taraf 5% 0, 232 dan untuk taraf signifikansi 1% sebesar 

0, 302. 



Dengan diketahui nilai rxy lebih kecil daripada nilai korelasi “r” product 

moment pada taraf signifikansi 5% dan 1% yaitu 0,232>0,1785<0,302. 

Jadi hipotesa alternatif (Ha) dan hipotesa nol (Ho) adalah sebagai berikut: 

Ha: Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara variabel Kreativitas Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dengan Pembentukan Karakter Siswa Di 

MA Nurul Ula Burai. 

Ho: Ada hubungan positif yang signifikan antara variabel Kreativitas Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dengan Pembentukan Karakter Siswa di 

MA Nurul Ula Burai. 

 Dengan demikian dapat diberikan satu interprestasi bahwa berdasarkan 

analisis yang telah penulis lakukan diketahui bahwa antara Kreativitas Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Dengan Pembentukan Karakter Siswa 

tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

baik Kreativitas guru dalam mengajar tidak ada hubungannya dengan pembentukan 

karakter siswa di MA Nurul Ula Burai. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap kreativitas guru pendidikan agama islam 

dalam mengajar di MA Nurul Ula Burai dengan cara menyebarkan angket maka 

didapat suatu gambaran bahwa kreativitas guru dalam mengajar dalam kategori 

sedang, yaitu 55 responden dari 75 responden (73%) yang menyatakan 

demikian. Maka dapat dikatakan bahwa kreativitas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengajar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau sedang-

sedang saja.  

2. Setelah dilakukan penelitian terhadap pembentukan karakter siswa di MA Nurul 

Ula Burai dengan cara menyebarkan angket, maka didapat suatu gambaran 

bahwa pembentukan karakter siswa yang menonjol adalah sedang atau biasa 

saja, hal ini dapat dilihat karena dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

56 responden (74,66%) dari 75 responden berada dalam kategori sedang. 

3. Setelah diteliti hasil analisa data antara kreativitas guru PendidikanAgama Islam 

dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa di MA 

Nurul Ula Burai diperoleh hasil rxy = 0,1785 untuk memberikan interpretasi 

terhadap rxy maka kita lihat harga “r” tabel. Dalam hal ini df = N- nr 75-2= 73, 

nilai tersebut tidak terdapat dalam tabel jadi kita pakai yang terdekat yaitu 75. 

kemudian diperoleh “r” tabel pada taraf signifikan 5% = 0,232 dan pada taraf 1 



%=0,302 atau dapat di tulis 5%<rxy>1% maka 0,232>0,1785<0,302. Melihat 

hasil rxy lebih kecil dari taraf signifikansi baik pada taraf signifikansi 5% 

maupun pada taraf signifikansi 1% maka dapat dikatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kreativitas guru pendidikan agama islam 

dalam mengajar dan hubungannya dengan pembentukan karakter siswa di MA 

Nurul Ula Burai. 

 
B. Saran- saran 

1. Diharapkan kepada guru di MA Nurul Ula Burai agar selalu berupaya untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar, mencari hal-hal yang baru, 

yang menarik guna mengalihkan perhatian siswa supaya lebih giat dalam 

belajar. Karena dengan kreativitas guru yang baik maka akan menghasilkan 

siswa-siswi yang berkompeten juga.   

2. Diharapkan kepada siswa-siswi MA Nurul Ula Burai untuk belajar lebih giat 

lagi dan meningkatkan nilai karakter yang lebih baik dari sebelumnya. 

3. Diharapkan kepada kepala Madrasah Aliyah agar  pada masa yang akan datang 

bisa lebih membangkitkan lagi tenaga pendidik yang benar-benar 

berkompetensi dan profesional, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik dan benar. 
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