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Abstrak: Potensi akal mer upakan salah satu hal yang sangat penting yang
har us dimiliki oleh setiap individu. Dengan memiliki potensi akal dihar apkan
seseor ang mampu belajar dengan kr eatif. Potensi akal yang dimiliki oleh sisw a
pada dasar nya untuk mengembangkan kr eativitas belajar sisw a ter masuk
dalam mempelajar i bidang studi pendidikan agama Islam. Tetapi ber dasar kan
pengamatan penulis sisw a SMK Kanada Sakur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u
masih ter dapat gejala-gejala yaitu ter dapat sebagaian peser ta didik yang
kur ang ber ani mengajukan per tanyaan, sebagaian peser ta didik yang kur ang
mampu member i gagasan, sebagian peser ta didik yang kur ang memiliki r asa
ingin tahu, sebagian peser ta didik kur ang mampu member ikan alter natif
gagasan ketika ada per soalan. Per umusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana hubungan potensi akal dengan kr eativitas belajar sisw a bidang
studi pendidikan agama Islam di SMK Kanada Sukur a Indonesia (KANSAI)
Pekanbar u. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan
potensi akal dengan kr eativitas belajar Sisw a bidang studi pendidikan agama
Islam di SMK Kanada Sukur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u. Jenis Penelitian
yang penulis lakukan adalah kor elasi. Adapun teknik yang penulis gunakan
dalam pengumpulan data adalah angket yang disebar kan kepada 48 r esponden
yang mer upakan sisw a SMK Kanada Sakur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u.
Ber dasar kan hasil pengolahan dan analisis data yang telah penulis lakukan,
maka diper oleh kesimpulan bahw a ada hubungan potensi akal dengan
kr eativitas belajar Sisw a bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMK Kanada
Sukur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis
kor elasi pr oduct moment diper oleh nilai signifikansi = 0,000 < 0,05, dan tingkat
hubungannya sebesar 0,908.

Kata kunci: potensi akal, kreativitas belajar, bidang studi PAI
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PENDAHULUAN
Kr eativitas
mencer minkan
pemikir an diver gen yaitu kemampuan
yang dapat member ikan ber macammacam alter native jaw aban.Kr eativitas
dapat digunakan untuk mempr ediksi
keber hasilan
belajar ,
namun
sebenar nya setiap or ang adalah kr eatif,
dan untuk mendapatkan or ang yang
demikian per lu adanya latihan dan
bimbingan dar i or ang tua atau pun gur u.
Menur ut Winkel, dalam kr eativitas
ber fikir atau ber fikir kr eatif, kr eativitas
mer upakan tindakan ber fikir yang
menghasilkan gagasan kr eatif atau car a
ber fikir car a yang bar u asli, independen,
dan imajinatif. Kr eativitas dipandang
sebuah pr oses mental. Daya kr eativitas
menunjukkan
pada kemampuan
ber fikir yang lebih or isinal dibanding
dengan kebanyakan or ang lain (Ngalim
Pur w anto, 2003: 153-154).
Pendidikan mempunyai per anan
yang
sangat
menentukan
bagi
per kembangan dan per w ujudan dir i
individu, ter utama bagi pembangunan
bangsa dan negar a. Kemajuan suatu
kebudayaan ber gantung kepada car a
kebudayaan
ter sebut
mengenali,
menghar gai,
memanfaatkan
sumber daya manusia dan hal ini
ber kaitan
er at
dengan
kualitas
pendidikan yang diber ikan kepada
anggota masyar akat ter masuk peser ta
didik.
Hal ini sesuai denganUU RI No 20
Tahun 2003 Pasal 3 dalam (Hasbullah,
2012:
307)
menjelaskan
bahw a
pendidkan
nasional
fungsi
mengembangkan
dan
membentuk
kemampuan w atak ser ta per adaban
bangsa yang ber mar tabat
dalam
r angkamencer daskan bangsa, ber tujuan
untuk mencer daskan bangsa, ber tujuan
untuk ber kembangnya potensi peser ta
didik agar menjadi manusia yang
ber iman dan ber taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, ber akhlakmulia,

sehat,ber ilmu, cakap, kr eatif, mandir i,
dan menjadi w ar ga Negar a yang
demokr atis ser ta ber tanggung jaw ab.
Tujuan
pendidikan
pada
umumnya
ialah
menyediakan
lingkungan yang memungkinkan anak
didik untuk mengembangkan bakat dan
kemampuannya
secar a
optimal,
sehingga ia dapat mew ujudkan dir inya
dan ber fungsi sepenuhnya, sesuai
dengan kebutuhan pr ibadinya dan
kebutuhan masyar akat. Setiap or ang
mempunyai bakat dan kemampuan
yang ber beda-beda dan kar ena itu
membutuhkan
pendidikan
yang
ber beda-beda pula.
Pendidikan ber tanggung jaw ab
untuk memandu (yaitu mengidentifikasi
dan membina) ser ta memupuk (yaitu
mengembangkan dan meningkatkan)
bakat ter sebut, ter masuk dar i mer eka
yang ber bakat istimew a atau memiliki
kemampuan dan kecer dasan luar biasa
( the gifted and talented).Dulu or ang
biasanya mengar tikan “anak ber bakat”
sebagai anak yang memiliki tingkat
kecer dasan (IQ) yang tinggi.Namun,
sekar ang makin disadar i bahw a yang
menetukan keber bakatan bukan hanya
inteligensi (kecer dasan) melainkan juga
kr eativitas
dan
motivasi
untuk
ber pr estasi (Utami Munandar , 1999:6).
Setiap or ang sehar usnya ingin
menjadi kr eatif.Kr eativitas membuat
hidup menjadi lebih menyenangkan,
lebih menar ik, dan membuat kita dapat
mencapai
lebih
banyak
hal.Riset
menunjukkan 94 per sen anak muda
menilai bahw a “pencapaian” adalah hal
yang paling penting dalam hidup
mer eka.Kr eativitas adalah keter ampilan
utama yang di per lukan untuk mencapai
sesuatu. Tanpa kr eativitas, hanya akan
ada pengulangan dan r utinitas. Kedua
hal ter sebut memang sangat ber manfaat
dan membentuk sebagaian besar
per ilaku
kita,
namun
kr eativitas
diper lukan untuk mencapai per ubahan,
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per baikan, dan ar ah tujuan yang bar u
(E. de Bono, 2008:5).
Kr eativitas
diar tikan
secar a
ber beda-beda
oleh
par a
pakar
ber dasar kan sudut pandang masingmasing.Salah satunya Bar r on dalam
Mohammad Ali dan Mohammad Asr or i
mendefinisikan
kr eativitas
adalah
kemampuan
untuk
menciptakan
sesuatu yang bar u. Sesuatu yang bar u
disini bukan ber ar ti har us sama sekali
bar u, tetapi dapat juga sebagai
kombinasi dar i unsur -unsur yang telah
ada sebelumnya (Mohammad Ali dan
Mohammad Asr or i, 2012:41).
Or ang kr eatif juga di anggap
ber ani mengambil r esiko dan kr itik,
tidak mudah putus asa, dan menghar gai
keindahan. Kelebihan lain yang dimiliki
or ang kr eatif adalah mer eka mampu
melihat masalah dengan pandangan
ber beda, teguh dengan ide, mampu
memilah peluang untuk menfasilisasi
maupun menunda keputusan sulit.
Menur ut
Hamalik
(2003:3)
pendidikan adalah suatu pr oses dalam
r angka mempengar uhi peser ta didik
supaya mampu menyesuaikan dir inya
dengan
lingkungannnya.
Dengan
demikian
akan
menimbulkan
per ubahan
dalam
dir inya
yang
memungkinkannya untuk ber fungsi di
dalam
kehidupan
ber masyar akat.
Pengajar an
ber tugas mengar ahkan
pr oses ini agar sasar an dar i per ubahan
itu dapat ter capai sebagaimana yang
diinginkan.
Melalui
usaha
pendidikan
dihar apkan kualitas gener asi pemuda
yang cer das, kr eatif, inovatif dan
mandir i
dapat
ter w ujud.Namun
kenyataanya kr eatifitas sisw a sekar ang
ini ber kembang lambat dan fr ekuensi
belajar sisw a yang kur ang.Hal ini
disebabkan kar ena sistem pendidikan
yang senantiasa ber gantung pada
pendidik, sehingga akibatnya sisw a
kur ang ber semangat untuk mencapai
pr estasi belajar yang lebih tinggi. Siswa
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kur ang memiliki tingkah laku yang
kr itis bahkan car a ber fikir untuk
mengeluar kan ide-ide yang sifatnya
inovatif pun ter kesan lambat.
Hal demikian ter jadi di SMK
KANSAI, dimana par a peser ta didiknya
kur ang memiliki kr eativitas belajar.
Padahal sehar usnya mer eka memiliki
kr eativitas dalam belajar kar ena gur u
sudah mengingatkan hal itu saat
mengajar . Tapi kenyataanya tidak
demikian, hal ini dapat dilihat dar i
gejala-gejala sebagai
ber ikut : (1)
Ter dapat sebagaian peser ta didik yang
kur ang ber ani mengajukan per tanyaan
kepada gur u ter kait pelajar an yang
kur ang dipahami; (2) Ada sebagaian
peser ta didik yang kur ang mampu
member i gagasan terhadap per soalan
yang dipelajar i didalam kelas; (3) Ada
sebagian peser ta didik yang kur ang
memiliki r asa ingin tahu ter hadap
mater i yang diajar kan oleh gur u; dan
(4) Ada sebagian peser ta didik ketika
gur u menyur uh untuk member ikan
masukan ter hadap masalah yang
dipelajar i kur ang mampu member ikan
alter native gagasan.
Mengingat
luasnya
per masalahan yang telah digambar kan
dalam latar belakang masalah,yang
ber kaitan
dengan
pengembangan
kr eativitas, maka per lu diber ikan
batasan masalah penelitian yaitu
meliputi: Hubungan Potensi Akal
dengan Kr eativitas Belajar Sisw a Bidang
Studi Pendidikan Agama Islam di SMK
Kanada Sakur a Indonesia (KANSAI)
Pekanbar u. Adapun masalah penelitian
yang
dilakukan,
yaitu:Bagaimana
Hubungan
Potensi
Akal
dengan
Kr eativitas Belajar Sisw a Bidang Studi
Pendidikan Agama Islam di SMK Kanada
Sakur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u?
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahuiHubungan Potensi
Akal dengan Kr eativitas Belajar Sisw a
Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di
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SMK
Kanada
Sakur a
(KANSAI) Pekanbar u.

Indonesia

KONSEP TEORI
Hakikat Potensi Akal
Kata potensi itu ber asal dar i
bahasa Inggr is yaitu potency, potential
dan
potentiality, yang mana dar i
ketiga
kata
ter sebut memilikiar ti
ter sendir i. Kata potency memilikiar ti
kekuatan,ter utama
kekuatan
yang
ter sembunyi. Kemudian kata potential
memiliki ar ti yang ditandai oleh potensi,
mempunyai kemampuan ter pendam
untuk menampilkan atau ber tindak
dalam beber apa hal, ter utama hal yang
mencakup bakat atau intelegensia.
Sedangkan kata potentiality mempunyai
ar ti sifat yang mempunyai bakat
ter pendam, atau kekuatan ber tindak
dalam sikap yang pasti dimasa
mendatang (HafiAnshar i,1996:482).
Ber bagai potensi yang ada pada
dir i manusia semestinya diataur atau
dikelola
dengan
baik,
kemudian
digunakan secar a optimal dalam hidup
ini dan akhir nya yang sangat penting
adalah mengendalikan potensi-potensi
ter sebut agar selalu dapat member ikan
kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan dan
keber untungan dalam hidup, baik di
dunia maupun di akhir at nanti.
Ber tolak dar i penger tian atau
definisi diatas, maka dapat dikatakan
bahw a potensi adalah kemampuan yang
dimiliki setiap pr ibadi/ individu peser ta
didik yang mempunyai kemungkinan
untuk dikembangkan sehingga dapat
menjadi kemungkinan yang aktual dan
ber pr estasi (Dir man,dan Cicih Juar sih,
2014:5).
Sedangkan kata akal sudah
menjadi kata Indonesia, ber asal dar i
kata Ar ab al-‘Aql ( )اﻟﻌـﻘـل, yang dalam
bentuk kata benda. Al-Qur ’an hanya
membaw a bentuk
kata ker janya
‘aqaluuh (  )ﻋـﻘـﻠوهdalam 1 ayat, ta’qiluun
(  )ﺗﻌـﻘـﻠون24 ayat, na’qil (  )ﻧﻌـﻘـل1 ayat,

ya’qiluha (  )ﯾﻌـﻘـﻠﮭﺎ1 ayat dan ya’qiluun
(  )ﯾﻌـﻘـﻠون22 ayat, kata-kata itu datang
dalam ar ti faham dan menger ti (Tesis,
Kadar Bin Muhammd Yusuf, 2005:162).
Allah SWT ber fir man:

      
     
      
Ar tinya:

“ Apakah

kamu
masih
mengharapkan mereka akan
percaya kepadamu, padahal
segolongan
dari
mereka
mendengar firman Allah, lalu
mereka mengubahnya setelah
mereka memahaminya, sedang
mereka mengetahui? “(QS. Al-

Baqar ah, 2: 75)
Al-Muhasabi mengatakan dalam
(Tesis, Kadar Bin Muhammd Yusuf,
2005: 236) akal sebagai kekuatan
r ohani mer upakan pembaw aan yang
Allahjadikan pada dir i manusia sejak
lahir ,
ia
sudah
ada
semenjak
“ber satunya” jasmani dan r ohani.
Kata ‘aql di zaman jahiliyyah
dipakai dalam ar ti kecer dasan pr aktis
( practical intelligence) yang dalam
istilah
psikologi
moder n
disebut
kecakapan
memecahkan
masalah
( problem-solving
capacity).Or ang
ber akal, adalah or ang yang mempunyai
kecakapan
untuk
menyelesaikan
masalah. Bagaimanapun kata ‘aqala
mengandung ar ti menger ti, memahami
dan
ber fikir .
Akal
mer upakan
penger tian
dan
pemikir an
yangber ubah-ubah dalam menghadapi
sesuatu, baik yang tampak jelas maupun
yang tidak jelas. Dengan potensi akal ini,
manusia akan mampu ber fikir dan
ber kr easi menggali dan menemukan
ilmu pengetahuan sebagai bagian dar i
fasilitas yang diber ikan kepada manusia
untuk fungsi kekhalifahannya. Dan
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potensi akal inilah yang ada dalam dir i
manusia sebagai sumber kekuatan yang
luar biasa dan dahsyat yang tidak
dimiliki oleh mahluk lain (Tesis,
Wismanto, 2015:120)
Hubungan potensi dengan akal,
potensi akal member i kemampuan
kepada manusia untuk memahami
simbol-simbol,
hal-hal
abstr ak,
menganalisa, membandingkan maupun
membuat kesimpuan dan akhir nya
memilih maupun memisahkan antar a
yang benar dan yang salah. Potensi akal
ini sebagi or gan yang ada dalam dir i
manusia yang untuk membedakan
antar a manusia dengan makhluk lain.
Akal sebagai potensi manusia dalam
pandangan islam itu ber beda dengan
otak. Akal disini diar tikan sebagai daya
pikir yang ter dapat dalam jiw a manusia.
Akal dalam islam mer upak ikatan tiga
unsur pikir an, per asaan dan kemauan.
Bila ikatan itu tidak ada, maka tidak ada
akal itu (Djamaludin Ancok dan Fuad
Ansor i Sur oso: 2011:158).
Ber dasar kan
penger tian
dan
penjelasan di atas dapat penulis
simpulkan bahw a potensi akal adalah
kemampuan dasar manusia yang telah
diber ikan oleh Allah SWT secar a
otomatis
yang
mempunyai
kecender ungan
untuk
dapat
ber kembang dan dapat dikembangkan
melalui daya (akal) yang dimiliki oleh
manusia.

potensi akal perspektif al-Qur’an
Dalam konteks ayat-ayat al-qur ’an
kata “aql” dapat dipahami sebagai daya
untuk memahami dan menggambar kan
sesuatu. Dor ongan mor al dan daya
untuk
mengambil
pelajar an
dan
kesimpulan ser ta hikmah, akal memiliki
posisi yang sangat mulia. Kar ena segala
pengetahuan diper oleh dar i akal, meski
demikian bukan ber ar ti akal diber i
kebebasan
tanpa
batas
dalam
memahami agama. Tidak sedikit ayat
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yang ayat-ayat yang menganjur kan dan
mendor ong manusia untuk supaya
ber fikir dan memper gunakan akalnya,
Allah SWT ber fir man:

    
      
Ar tinya: “Mengapa kamu suruh orang

lain (mengerjakan) kebaktian, sedang
kamu melupakan diri (kewajiban) mu
sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab
(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”
(Q.S. Al-Baqar ah, 2: 44).
Islam
memiliki
atur an
untuk menempatkan akal sebagaimana
mestinya. Bagaimanapun, akal yang
sehat akan selalu‘cocok dengan syar iat
Islam dalam per masalahan apapun. Dan
Wahyu baik ber upa Al-Qur ’an dan
Hadits ber sumber dar i Allah SWT,
pr ibadi Nabi Muhammad SAW yang
menyampaikan w ahyu ini, memainkan
per anan yang sangat penting dalam
tur unnya w ahyu.Wahyu mer upakan
per intah yang ber laku umum atas
selur uh umat manusia, tanpa mengenal
r uang dan w aktu, baik per intah itu
disampaikan dalam bentuk umum atau
khusus.Apa yang dibaw a oleh w ahyu
tidak ada yang ber tentangan dengan
akal, bahkan ia sejalan dengan pr insippr insip akal. Wahyu itu mer upakan satu
kesatuan yang lengkap, tidak ter pisahpisah.Wahyu itu menegakkan hukum
menur ut kategor i per buatan manusia.
baik
per intah
maupun
lar angan.
Sesungguhnya w ahyu yang ber upa AlQur ’an dan As-Sunnah tur un secar a
ber angsur -angsur dalam r entang w aktu
yang cukup panjang (Har un Nasution,
1982:23).
Namun tidak selalu mendukung
antar a w ahyu dan akal, kar ena seir ing
per kembangan
zaman
akal
yang
semestinya memper cayai w ahyu adalah
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sebuah anuger ah dar i Allah ter hadap
or ang
yang
ter pilih,
ter kadang
memper tanyakan
keaslian
w ahyu
ter sebut. Apakah w ahyu itu benar dar i
Allah
ataukah
hanya
pemikir an
seseor ang yang ber anggapan semua itu
w ahyu. Seper ti pendapat Abu Jabbar
bahw a akal tak dapat mengetahui
bahw a upah untuk suatu per buatan baik
lebih besar dar i dalam upah yang
ditentukan untuk suatu per buatan baik
lain, demikian pula akal tak mengetahui
bahw a hukuman untuk suatu per buatan
bur uk lebih besar dar i hukuman untuk
suatu per buatan bur uk yang lain. Semua
itu hanya dapat diketahui dengan
per antar aan w ahyu. Al-Jubbai ber kata
w ahyulah yang menjelaskan per incian
hukuman dan upah yang akan diper oleh
manusia di akhir at.
Potensi Akal dalam Al-Qur ’an
mer upakan
fir man
Allah
yang
ditur unkan sebagai hudâ(n) (petunjuk)
bagi manusia agar manusia mampu
hidup sesuai dengan tujuan Allah
menciptakannya. Agar manusia mampu
memahami
dan
mengaplikasikan
petunjuk dar i al-Qur ’an ter sebut, maka
manusia (baik individu atau kolektif)
har us
mengkaji,
memahami,
menghayati, dan menginter nalisasikan
ajar an-ajar an Al-Qur ’an ter sebut dalam
hati, pikir an, jiw a, dan per ilakunya pada
selur uh dimensi kehidupannya. Semua
isi Al-Qur ’an mer upakan petunjuk,
kar ena setiap hur uf, kata, ayat, dan
sur at mempunyai makna, baik makna
leksikal
(etimologis),
makna
gr ammatikal (ter minologis), maupun
makna kontekstual. Oleh kar ena itu,
memahami
Al-Qur ’an
secar a
kompr ehensif dan univer sal har us
dilakukan
dengan
mengkaji
keselur uhan Al-Qur ’an, dan tidak dapat
dilakukan secar a par sial atau hanya
menitiktekankan pada pemahaman ayat
ter tentu.
Dalam kaitan dengan hal ini,
analisis munâsabah (r elasi
antar

ber bagai str uktur Al-Qur ’an), asbâb alnuzûl, dan tafsir maudhû'i memegang
per anan penting. Salah satu tema pokok
dalam Al-Qur ’an adalah menyangkut
hakikat manusia. Pembahasan Al-Qur ’an
ini menjadi penting, kar ena salah satu
misi Al-Qur ’an adalah menyadar kan
mengenai posisi, tugas, dan fungsi
manusia dalam hubungannya dengan
Allah, alam, dan sesama manusia.
Selebihnya, Al-Qur ’an juga member ikan
petunjuk dan bimbingannya agar
mampu menjalani kew ajiban dan
haknya sesuai dengan tata atur an dan
tujuan dar i penciptaan manusia oleh
Allah SWT.
Adapun indikator potensi akal
peser ta didik adalah: (a) Mudah
menangkap pelajar an; (b) Mempunyai
ingatan yang kuat; (c) Mempunyai
logika dan keter ampilan analisis yang
kuat; (d) Mampu ber fikir abstr ak; (e)
Mampu membaca tata letak; (f)
Mempunyai keter ampilan mekanis; (g)
Mempunyai keter ampilan dan seni; (h)
Pintar
ber sosialisasi;
(i)
Mampu
memahami per asaan manusia; dan (j)
Cepat memecahkan soal atau masalah
(Dir man dan Cicih juar sih, 2014: 114115).

Kreativitas Belajar Siswa
Hakikat Kreativitas
Kata kr eativitas dalam bahasa
inggr is
adalah
“create”
ber ar ti
mengadakan sesuatu yang sebelumnya
tidak ada. Jadi, seseor ang dapat
”menciptakan
kekacauan”.
Ar tinya
seseor ang membuat sesuatu kekacauan
yang sebelumnya tidak ada (E. de Bono
2008:11).
Sedangkan
kr eativitas
menur ut kamus besar bahasa Indonesia
ber asal dar i kata dasar kr eatif, yaitu
memiliki
kemampuan
untuk
menciptakan
sesuatu
(Anton
M.
Moeliono, 2007:330).
Kr eativitas didefinisikan secar a
ber beda-beda
oleh
par a
pakar
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ber dasar kan sudut pandang masingmasing.
Per bedaan
dalam
sudut
pandang ini menghasilkan ber bagai
definisi kr eativitas dengan penekanan
yang ber beda-beda.
Menur ut
Elizabet
Hur lock
(2002:4)
“Ker ativitas
adalah
kemampuan
seseor ang
untuk
menghasilkan komposisi, pr oduk atau
gagasan apa saja yang pada dasar nya
bar u dan sebelumnya tidak dikenal
pembuatannya.
Ia
dapat
ber upa
kegiatan
imajinatif
atau
sintesis
pemikir an
yang
hasilnya
bukan
per angkuman. Ia mungkin mencakup
pembentukan pola baru dan infor masi
yang diper oleh dar i pengalaman yang
sebelumnya mencangkokkan hubungan
lama ke situasi baru dan mungkin
mencakup kor elasi bar u. Ia har us
mempunyai maksud atau tujuan, bukan
fantasi semata w alaupun mer upakan
hasil yang sempur na lengkap. Ia
mungkin dapat ber bentuk pr oduk seni,
kesuster aan. Pr oduk ilmiah, atau
mungkin ber sifat pr ocedur al atau
meteodologis.
Bar on
(1982)
mendefinisikan
kr eativitas adalah kemampuan untuk
menciptakan
sesuatu yang bar u.
Guilfor d (1970) menyatakan kr eativitas
mengacu pada kemampuan yang
ditandai
dengan cir i-cir i
seor ang
kr eatif.Sedangkan Utami Munandar
(1992)
mendefinisikan
kr eativitas
sebagai
ber ikut.“Kr eativitas adalah
kemampuan
yang
mencer minkan
kelancar an, keluw esan, dan or isinalitas
dalam ber fikir ser ta kemmpuan untuk
mengolabor asikan sesuatu gagasan”
(Muhammad Ali dan Muhammad Asr or i,
2012:41).
James J. Gallagher (1985) dalam
Yeni Rachmaw ati
dan Euis Kur nia
mengatakan “ Creativitiis a mental

process by which an individual creates
new ideal or products, or recombines
existing ideas anda produck, in fashion
that is novel to him or her” (kr eativitas
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mer upakan sesuatu pr oses mental yang
dilakukan individu ber upa gagasan
ataupun
pr oduk
bar u,
atau
mengkombinasikan antar a keduanya
yang pada akhir nya akan melekat pada
dir inya) (Yeni Rachmaw ati dan Euis
Kur nia, 2011:13).
Kr eativitas sendir i memiliki ar ti
kemampuan untuk menciptakan atau
menemukan sesuatu yang bar u yang
ber beda dengan sebelumnya.Kr eativitas
mer upakan
kemampuan
inter aksi
antar a individu dan lingkungannya.
Seseor ang
mempengar uhi
dan
dipengar uhi oleh lingkungan dimana ia
ber ada, dengan demikian per ubahan
didalam individu maupun didalam
lingkungan dapat menunjang atau dapat
menghambat upaya kr eatif. Salah satu
konsep yang amat penting dalam bidang
kr eativitas adalah hubungan antar a
kr eativitas dan aktualisasi dir i.Menur ut
psikologi humanistik, Abr aham Maslow
dan Car l Roger s menyatakan bahw a
seseor ang mengaktualisasikan dir inya
apabila seseor ang menggunakan semua
bakat dan talentanya untuk menjadi apa
yang
ia
mampu
menjadikan,
mengaktualisasikan, atau mew ujudkan
potensinya dir inya (Utami Munandar,
2009:19).
Menur ut Maslow aktualisasi dir i
mer upakan
kar akter istik
yang
fundamental, suatu potensialitas yang
ada pada semua manusia saat
dilahir kan, akan tetapiser ing hilang,
ter hambat atau ter pendam dalam
pr oses pembudayaan. Jadi sumber dar i
kr eativitas adalah kecender ungan untuk
mengaktualisasikan dir i, mew ujudkan
potensi, dor ongan untuk ber kembang
dan menjadi matang.
Roger s dalam (Utami munandar :
1992:48) mendefinisikan kr eativitas
sebagai pr oses munculnya hasil-hasil
bar u ke dalam suatu tindakan. Hasilhasil bar u ini muncul dar i sifat -sifat
individu yang unik yang inter aksi
dengan individu lain, pengalaman
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maupun keadaan hidupnya. Kr eativitas
ini dapat ter w ujud dalam suasana
keber samaan dan ter jadi apabila r elasi
antar individu ditandai oleh hubunganhubungan yang ber makna.
Kr eativitas yang mer upakan hasil
dar i ber fikir kr eatif sangat penting bagi
kehidupan manusia.Utami Munandar
mengatakan alasan mengapa kr eativitas
pada dir i sisw a per lu dikembangkan
(Didin Wahyudin, diakses taanggal 12
Januar i 2016 jam 12.05). Pertama,
dengan ber kr easi maka or ang dapat
mew ujudkan dir inya, dan ini kebutuhan
setiap
manusia
unutuk
mew ujudkannya.‘ Kedua,
sekalipun
setiap or ang menganggap bahw a
kr eativitas itu per lu dikembangkan,
namun
per hatian
ter hadap
pengembangan
kr eativitas
belum
memadai khususnya dalam pendidikan
for mal.‘ Ketiga, menyibukkan dir i secar a
kr eatif tidak hanya ber manfaat tetapi
member ikan
kepuasan
ter sendir i.‘ Keempat, kr eativitas inilah
yang memungkinkan manusia untuk
meningkatkan kualitas hidupnya.Untuk
hal ini per lu disadar i bagaimana par a
pendahulu yang kr eatif telah menolong
manusia dalam memecahkan ber bagai
masalah yang menghimpit manusia.
Jadi, dar i beber apa penger tian
diatas dapat penulis simpulan bahw a
kr eativitas adalah suatu kemapuan
untuk menciptakan sesuatuyang bar u
yang ber beda dengan sebelumnya, baik
ber upa gagasan atau kar ya nyata
dengan menggabung-gabungkan unsur unsur yang sudah ada sebelumnya. Hal
bar u disini adalah sesuatu yang belum
per nah dilakukan oleh or ang yang
ber sangkutan,
meskipun
hal
itu
mer upakan hal yang tidak asing lagi
bagi or ang lain.
Menur ut
Utami
Munandar
(1999:71). Cir i-cir i kepr ibadian yang
kr eatif yaitu: 1) Rasa ingin tahuyang
mendalam, 2) Ser ing mengajukan
per tanyaan yang baik, 3) Member ikan

banyak gagasan, 4) Bebas dalam
menyampaikan
pendapat,
5)
Mempunyai r asa keindahan yang dalam,
6) Memiliki r asa humor yang luas, 7)
Mempunyai daya imajinasi, 8) or isinal
dalam mengungkapkan gagasan, dan 9)
Menonjol dalam salah satu bidang seni.
Utami
Munandar
(2007:71).
Mengemukakan
secar a
spesifikasi
indikator
yang digunakan
untuk
meningkatkan kr eativitas sisw a dalam
penelitian ini ada 7 indikator .Indikator
diatas dapat digambar kan melalui
kegiatan dalam tabel dibaw ah ini.

Hakikat Belajar
Belajar adalah kegiatan yang
ber pr oses dan mer upakan unsur yang
sangat
fundamental
dalam
penyelenggar aan setiap jenis dan
jenjang pendidikan. Ini ber ar ti, bahw a
ber hasil atau gagalnya pencapaian
tujuan pendidikan itu amat ber gantung
pada pr oses belajar yang dialami sisw a
baik ia ber ada disekolah maupun di
lingkungan r umah atau keluar ganya
sendir i (Muhibbin Syah, 2003:63).
Belajar adalah per ubahan tingkah
laku
atau
penampilan,
dengan
ser angkaian kegiatan misalnya dengan
membaca, mengamati, mendengar kan,
menir u, dan lain sebagainya. Juga
belajar itu akan lebih baik, kalau si
subjek belajar itu mengalami atau
melakukannya, jadi tidak ber sifat
ver balistik (Sar diman, 2012:20).
Menur ut Hamalik dalam belajar
mengandung penger tian ter jadinya
per ubahan dar i per sepsi dan pr ilaku,
ter masuk juga per baikan pr ilaku,
misalnya
pemuasan
kebutuhan
masyar akat dan pr ibadi secar a lengkap
(Tohir in, 2005:59).
Menur ut Slameto belajar adalah
suatu pr oses usaha yang dilakukan
seseor ang untuk memper oleh suatu
per ubahan tingkah laku yang bar u
secar a keselur uhan, sebagai hasil
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pengalamannya sendir i dalam inter aksi
dengan lingkungan (Slameto, 2010:2).
Menur ut Thor ndike dalam belajar
adalah pr oses inter aksi dalam stimulus
dan r espon. Stimulus yaitu apa saja yang
dapat mer angsang ter jadinya kegiatan
belajar seper ti pikir an, per asaan atau
hal-hal lain yang dapat di tangkap
melalui alat indr a. Sedangkan r espon
yaitu r eaksi yang dimunculkan peser ta
didik ketika belajar , yang juga dapat
ber upa
pikir an,
per asaan
atau
ger akan/ tindakan (Asr i Budiningsih,
2012:21).
Bur ton, dalam sebuah buku “ The
Guidance of Learning Avtivities”,
mer umuskan penger tian belajar sebagai
per ubahan tingkah laku pada dir i
individu ber kat adanya inter aksi antara
individu dengan individu dan individu
dengan lingkungannya sehingga mer eka
mampu
ber inter aksi
dengan
lingkungannya
(Aunur r ahman,
2013:35).
Menur ut Mor eno dalam Slameto,
yang ter penting dalam kr eativitas
belajar itu bukan lah penemuan sesuatu
yang belum per nah diketahui or ang
sebelumnya melainkan bahw a pr oduk
kr eativitas itu mer upakan sesuatu yang
bar u bagi dir i sendir i dan tidak har us
mer upakan sesuatu yang bar u bagi
or ang lain atau dunia pada umumnya.
Misalnya seseor ang sisw a menciptakan
untuk dir inya sendir i suatu hubungan
bar u dengan sisw a atau or ang
lain(Slameto, 2010:146).
Ber dasar kan penjelasan tentang
kr eativitas dan belajar di atas, maka
penulis
menyimpulkan
kr eativitas
belajar adalah kemampuan untuk
menemukan car a-car a bagi pemecahan
pr oblema-pr oblema
dengan
mengolabor asikan
gagasan-gagasan
dengan memper gunakan daya khayal,
fantasi atau imajinasi ser ta mampu
menguji kebenar an akan gagasan
ter sebut. Kr eativitas belajar adalah
kemampuan untuk menemukan car a59

car a
bagi
pemecahan
pr oblemapr oblema yang dihadapi mahasisw a
dalam setuasi belajar yang didasar kan
pada tingkah
laku
sisw a guna
menghadapi
per ubahan-per ubahan
yang tidak dapat dihindar i dalam
per kembangan
proses
belajar
mahasisw a.
Konsep
oper asionl
ini
mer upakan konsep yang diper gunakan
untukmember ikanpenjelasan ter hadap
konsep-konsep teor itis agar mudah
diteliti dan dipahami.Adapun yang
dimaksud dengan potensi akal dalam
penelitian
ini
adalah
kemampuandasar manusiayang
telah
diber ikan
olehAllahSWTsecar aotomatisyang
mempunyai
kecender unganuntukdapatber kembang
dan dapat dikembangkan melalui daya
(akal) yang dimiliki oleh manusia. Dan
adapun indikator nya adalah sebagai
ber ikut: (1) Potensi Akal, meliputi: (a)
Mudah menangkap pelajar an; (b)
Mempunyai ingatan yang kuat ; (c)
Mempunyai logika dan keter ampilan
analisis yang kuat; (d) Mampu ber fikir
abstr ak; (e) Mampu membaca tata letak;
(f) Mempunyai keter ampilan mekanis;
(g) Mempunyai keter ampilan dan seni ;
(h) Pintar ber sosialisasi; (i) Mampu
memahami per asaan manusia; dan (j)
Cepat memecahkan soal atau masalah.
Ber dasar kan penjelasan tentang
kr eativitas dan belajar di atas, maka
penulis
menyimpulkan
kr eativitas
belajar adalah kemampuan untuk
menemukan car a-car a bagi pemecahan
pr oblema-pr oblema
dengan
mengolabor asikan
gagasan-gagasan
dengan memper gunakan daya khayal,
fantasi atau imajinasi ser ta mampu
menguji kebenar an akan gagasan
ter sebut. Kr eativitas belajar adalah
kemampuan untuk menemukan car acar a
bagi
pemecahan
pr oblemapr oblema yang dihadapi mahasisw a
dalam setuasi belajar yang di dasar kan
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pada tingkah
laku
sisw a guna
menghadapi
per ubahan-per ubahan
yang tidak dapat dihindar i dalam
per kembangan
proses
belajar
mahasisw a.
Untuk mengetahui kr eativitas
belajar
sisiw a
dalam
pr oses
pembelajar an Pendidikan Agama Islam
maka digunakan indikat or nya sebagai
ber ikut: (a) Mengajukan per tanyaan; (b)
Aktif dalam menger jakan tugas; (c)
Menyatakan pendapat; (d) Member i
banyak
gagasan
ter hadap
suatu
masalah; (e) Rasa ingin tahu yang yang
cukup
besar ;
(f)
Menyampaikan
jaw aban; dan (g) Memiliki alter natif
dalam menyelasaikan masalah.
Hipotesis
adalah
jaw aban
sementar a
ter hadap
per tanyaan
sementar a (Sugiono,2013:159). Jadi
sebuah hipotesis diter ima jika faktafakta membenar kan dan akan ditolak
jika kenyataan bertolak belakang
dengan kenyataan semula. Adapun
hipotesis
yang
diajukan
dalam
penelitian ini adalah:
Ha : AdaHubungan Potensi Akal
dengan Kr eativitas Belajar
Sisw a
Bidang
Studi
Pendidikan Agama Islam
di SMK Kanada Sakur a
Indonesia
(KANSAI)
Pekanbar u.
Ho : Tidak ada HubunganPotensi
Akal dengan Kr eativitas
Belajar
Sisw a Bidang
Studi Pendidikan Agama
Islam di SMK Kanada
Sakur a
Indonesia
(KANSAI) Pekanbar u.

METODE
Ber dasar kan per masalahan yang
akan diteliti maka penelitian ini
ter masuk jenis penelitian kor elasi.
Menur ut Har tono (dalam Her lina, 2013 :
30) penelitian kor elasi mer upakan
penelitian
yang dilakukan
untuk

mengetahui ada atau tidaknya suatu
hubungan antar a dua var iabel atau
lebih.
Subjek penelitian ini adalah
sisw a di SMK Kanada Sakur a Indonesia
(KANSAI)
Pekanbar u.Sedangkan
objeknya adalah Potensi Akal dengan
Kr eativitas Belajar Sisw a Bidang Studi
Pendidikan Agama Islam di SMK Kanada
Sakur a Indonesia (KANSAI) Pekanbar u.
Dalam Penelitian Ini Populasi Yang
Diambil AdalahSisw a kelas X (sepuluh)
SMK
Kanada
Sakur a
Indonesia
(KANSAI) Pekanbar u yang ber jumlah
318 or ang.Kar ena populasi lebih dar i
100 maka diambil 15% yakni 48 or ang
sisw a (Suhar simi Ar ikunto, 2006: 134).
Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah angket dan
dokumentasi.
Angket
mer upakan
kumpulan per tanyaan atau per r nyataan
yang diajukan secar a ter tulis kepada
r esponden dan car a menjaw abnya juga
dilakukan dengan ter tulis (Rizal Dair i,
2010: 66). Dokumentasi adalah mencar i
data ber upa catatan, buku, sur at kabar ,
agenda, dan
lain-lain
(Suhar simi
Ar ikunto, 2013 : 201).
Data yang telah ter kumpul per lu
diolah ter lebih dahulu, tujuannya adalah
untuk menyeder hanakan selur uh data
yang ter kumpul, menyajikannya dalam
susunan yang baik kemudian dianalisis
(Rizal Dair i, 2010: 77-78). Pada tahap
pengolahan data, ada beber apa kegiatan
yang per lu dilakukan, antar a lain: (1)
Penyuntingan (editing). Data yang telah
dikumpulkan har us diper iksa apakah
ter dapat
kekelir uan
dalam
pengisian.Kegiatan mengor eksi atau
melakukan pengecekan ini disebut
editing; (2) Pengkodean (coding).
Pengkodean adalah pember ian tanda,
simbol, dan kode pada tiap data yang
ter masuk dalam kategor i yang sama.
Tanda yang digunakan dapat ber upa
angka atau hur uf; (3)
Skor ing.
Member ikan
skor
ter hadap
butir -butir per nyataan atau per tanyaan
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yang ter dapat dalam angket setelah
penulis melakukan tahap editng, butir
yang ter dapat dalam angket ada 5
(lima). Adapun pember ian skor untuk
setiap jaw aban adalah: (a) Sangat Setuju
(SS) skor : 5 (lima); (b) Setuju (S) skor : 4
(empat); (c) Ragu-r agu (RR) skor : 3
(tiga); (d) Tidak Setuju (TS) skor : 2
(dua); dan (e) Sangat Tidak Setuju (STS)
skor 1 (satu); dan (4) Pentabulasian
(tabulating).
Pentabulasian
adalah
menyusun
data
dalam
bentuk
tabel.Jaw aban-jaw aban yang ser upa
dikelompokkan dengan teliti, kemudian
dihitung, ditelly, dan dijumlahkan sesuai
dengan banyaknya per istiw a, gejala, dan
item.Kegiatan ter sebut dilaksanakan
sampai ter w ujud tabel-tabel yang
ber guna (Rizal Dair i, 2010: 78).
Sebelum
penelitian
dilaksanakanmaka langkah yang utama
adalah melakukanuji coba instr umen
penelitian.Uji coba dar i butir -butir
instr umen pada kedua var iabel untuk
menguji layak atau tidaknya instr umen
yang digunakan dalam penelitian.Untuk
itu hasil uji coba har us dicar i validitas
dan r ealibilitasnya.
Uji validitas mer upakan uji
instr umen data untuk mengetahui
seber apa cer mat suatu item dalam
mengukur apa yang ingin di ukur . Item
dapat dikatakanvalid jika adanya
kor elasi yang signifikan dengan skor
totalnya, hal ini menunjukkan adanya
dukungan
item
ter sebut
dalam
mengungkapkan
sesuatu
yang
diungkapkan.Item
biasanya ber upa
per tanyaan atau per nyataan yang
ditujukan kepada r esponden dengan
menggunakan
kuisioner
(angket)dengan
tujuan
untuk
mengungkapkan
sesuatu
(Duw i
Pr iyatno, 2014:51).
Instr ument yang r eliabel adalah
instr umen
yang
bila
digunakan
beber apa kali untuk mengukur objek
yang sama, akan menghasilkan data
yang sama. Dalam penelitian ini uji
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r eliabilitas instr umen dilakukan dengan
internal consistensi yaitu mencobakan
instr umen sekali saja, kemudian data
yang diper oleh dianalisis dengan teknik
ter tentu.Hasil
analisisnya
dapat
digunakan
untuk
mempr ediksi
r eliabilitas instr umen.
Pengujian r eliabel instr umen
dapat dilakukan dengan menggunakan
bantuan
pr ogr am
SPSS 20. Uji
r eliabilitas
dilakukan
dengan
menggunakan
metode
Cronbach
Alpha.Dalam metode ini item yang valid
saja yang dimasukkan pengujian. Untuk
menentukan apakah instr umen r eliable
atau tidak menggunakan batasan yaitu
r eliabilitas kur ang dar i 0,6 adalah
kur ang baik, sedangkan 0,6 sampai 0,79
dapat diter ima dan di atas 0,8 sampai 1
adalah baik (memiliki konsistensi yang
tinggi) (Duw i Pr iyatno, 2014:64).
Analisis kor elasi pear son atau
dikenal juga dengan kor elasi product
moment
adalah
analisis
untuk
mengukur keer atan hubungan secar a
linier antar a dua var iabel yang
mempunyai distr ibusi data nor mal
(Duw i Pr iyatno, 2014: 123).
Untuk menganalisis data tentang
hubungan
potensi
akal
dengan
kr eatifitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam, dan untuk
menentukan apakah var iabel X dengan
var iabel Y ter dapat hubungan yang
signifikan, maka peneliti menggunakan
r umus kor elasi product moment yaitu:

=

(∑
{ .∑

) − ( ∑ ).( ∑ )
− (∑ ) } . { .∑ –(∑ ) }

Keter angan:
= Angka indeks kor elasi antara
r xy
var iabel X dan var iabel Y.
n
= Jumlah sampel.
∑X2 = Jumlah kuadr at var iabel X.
∑Y2 = Jumlah kuadr at var iabel Y.
∑X
= Jumlah var iabel X.
∑Y
= Jumlah var iabel Y.

Jurnal Al-Thariqah Vol. 2, No. 1, Juni 2017 ISSN 2527-9610

∑XY = Jumlah
per kalian
antar a
var iabel X dan Y.
Kemudian
untuk
pengujian
signifikansi antar a var iabel X dengan
var iabel Y dilakukan dengan kr iter ia
menggunakan r tabel pada tingkat
signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan
r hitung ≥ r tabel maka ter dapat hubungan
yang signifikan antar a var ibael X dan
var iabel Y, jika r hitung ≤ r tabel maka tidak
ter dapat hubungan yang signifikan
antar a var iabel X dan var iabel Y.
Ketentuan nilai r tidak lebih dar i
har ga (-1 ≤ r ≤ 1).Maksudnya adalah
nilai r ter besar adalah +1 dan nilai r
ter kecil adalah -1. Apabila r = -1 ar tinya
kor elasinya negatif sempur na; r = 0
ar tinya tidak ada kor elasi; dan r = 1
ar tinya kor elasinya sangat kuat.

HASIL
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sejarah
Singkat
SMK
KANSAI
Pekanbaru
Dengan
mengucapkan
Alhamdulillah
dan
r asa
syukur
kehadir at Allah SWT atas r ahmat dan
kar unianya sehingga SMK KANSAI
Pekanbar u dapat ber dir i diaw al tahun
2003/ 2004 dengan tujuan untuk
menjadikan tempat menimba ilmu
pengetahuan
atau
sumber
daya
manusia. SMK KANSAI Pekanbar u
ber dir i dibaw ah naungan Yayasan
Kanada Sakur a Indonesia (KANSAI).
Dengan per setujuan Wali Kota
Pekanbar u Nomor : 96 Tahun 2003
Tanggal 27 Mei 2003, dar i tahun 2003
SMK KANSAI Pekanbar u sampai tahun
2007, mengontr ak gedung AKRI yang
ter letak dijalan Damai Ujung No.120,
Kecamatan Tampan (Pimpinan/ Kepala
Sekolah dan Kasub Bag, Tata Usaha).

Visi dan Misi SMK KANSAI Pekanbaru
Adapun visi SMK Kansai Pekanbar u
adalah: “Output Dan War ga Sekolah

Dapat HidupLayak Di Tengah-Tengah
Masyar akat Dan Mampu Menghadapi
Tantangan Di Er a Globalisasi Ser ta
Peduli Lingkungan”. Sedangkan misi
SMK Kansai adalah: (1) Melahir kan
Output
Ber kualitas
Yang
Ber or ientasiKepada Dunia Ker ja Dengan
Kr iter ia: (a) Takw a Kepada Tuhan Yang
Maha Esa; (b) Mandir i; (c) Ber budi
Luhur , Ener gik, Pr oduktif Dan Mampu
Ber adaptasi Mew ujudkan Iklim Ker ja
Sehat Sesuai Per kemembangan Zaman
Dan Pembangunan Bangsa; dan (d)
Ter w ujudnya Peser ta Didik Yang
Mencintai Keindahan, Ker indangan,
Keber sihan
Ser ta
Kesehatan
Lingkungan.
(2)
Mengembangkan
Semua Pontensi Yang Ada Secar a
Efektif, Efisien, dan Mampu: (a)
Melahir kan Output Yang Ber kualitas
Dan Menyalur kan Kedunia Ker ja;
(b)Menyiapkan Output Yang Ingin
Melanjutkan Ke Per gur uan Tinggi; (c)
Mer ebut Dan Menciptakan Peluang
Ker ja; (d) Mengupayakan Peningkatan
Kesejahter aan War ga Sekolah; dan (e)
Ber per an Aktif Dalam Pencegahan
Ker usakan
Dan
Pencemar an
Lingkungan Ser ta Pelestar iannya.

Kondisi Pendidikan Guru
Pada tahun ajar an 2015/ 2016
ketika penelitian ini dilaksanakan, gur ugur u di SMK KANSAI Pekanbar u
ber jumlah 64 or ang, yang mer upakan
lulusan D3, S1 dan S2 pada bidang
keahlian masing-masing.

Kondisi Siswa
Adapun kondisi sisw a/ I SMK
Kansai Pekanbar u setiap tahunnya
mengalami per ubahan baik ber kur ang
maupun ber tambah, pada tahun ajar an
ini sisiw a/ I di SMK KANSAI Pekanbar u
ber jumlah 1.088 sisw a untuk lebih
jelasnya lagi akan dipapar kan dibaw ah
ini selama 3 tahun ter akhir .
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Kelas

X
XI
XII

Tabel 1: Data Kondisi Sisiwa/i
Tahun Ajaran
2013/2014
2014/2015
L
P
Jumlah
L
P
Jumlah
230
320
230

55
150
140

285
470
370

243
360
246

61
169
161

303
529
407

2015/2016
L
P
Jumlah
237
239
326

81
58
163

Jumlah
1.125
1.239
Sumber Data: Tata Usaha SMK KANSAI Pekanbaru 2016

Hasil Penelitian
Data yang akan disajikan pada
penyajian hasil penelitian ini adalah
data yang dikumpulkan dar i lapangan.
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan
adalah
angket
dan
dokumentasi.Hasil angket yang telah
diper oleh
dihar apkan
dapat
menunjukkan bagaimana hubungan
potensi akal dengan kr eativitas belajar
sisw a bidang studi pendidikan agama
Islam di SMK KANSAI Pekanbar u.
Angket ini diber ikan kepada 48
Responden yang menjadi sampel dalam

No

318
297
489

1.104

penelitian. Dalam angket ter sebut
diber ikan lima alter natif jaw aban
(sangat setuju, setuju, r agu-r agu, tidak
setuju, sangat tidak setuju) yang dapat
dipilih oleh sisw a sesuai dengan
per nyataan yang diajukan.
Kemudian data akan disajikan
dalam bentuk tabel. Hal ini dilakukan
untuk memper mudah penyajian data
sehingga mudah dipahami. Adapun data
dar i hasil angket ter sebut dapat dilihat
pada tabel ber ikut :

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Angket Potensi Akal (Variabel X)
Pernyataan
SS
S
RR
TS
STS

Jumlah

Mudah Menangkap Pelajaran
1.

2.

Saya tidak mer asa kesulitanuntuk
mener ima pelajar an yang diber ikan
oleh gur u PAI
Dar i mater i pembelajaran yang telah
dijelaskan oleh gur u PAI sangat
mudah saya pahami

22

22

3

0

1

48

11

26

8

2

1

48

6

24

17

0

1

48

10

27

8

2

1

48

3

4

5

6

7

8

Mempunyai Ingatan Yang Kuat
3.

4.

1

63

Saya ingat semua materi
pembelajar an yang disampaikan oleh
gur u PAI
Saya sesang sekali ketika gur u PAI
ber tanya pelajar an yang telah ber lalu

2
Mempunyai Logika Dan
Keterampilan Analisis Yang Kuat
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5.

Ketika gur u PAI member ikan latihan
soal, saya dapat menger jakannya
dengan baik dan benar

16

19

11

1

1

48

6.

Saya tidak keber atan untuk
mener ima tugas-tugas yang
menantang

14

21

11

2

0

48

11

22

14

0

1

48

8

26

11

1

2

48

5

23

17

1

2

48

7

25

11

2

3

48

10

26

8

2

2

48

10

29

6

1

2

48

3

4

5

6

7

8

21

19

5

1

2

48

29

15

2

0

2

48

14

24

7

1

2

48

Mampu Berfikir Abstrak
7.

8.

Bila gur u PAI member ikan gambar ,
cer ita, atau masalah maka saya dapat
member ikan penafsir an yang
ber agam ter hadap soal gambar atau
cer ita ter sebut
Jika diber i suatu masalah, saya dapat
memikir kan macam-macam car a
yang ber beda untuk memecahkan
masalah ter sebut

Mampu Membaca Tata Letak
9.

Ketika gur u PAI mengajar kan
mengajar kan pembelajar an, saya
mampu membuat ker angka untuk
memper mudah pemahaman

Mempunyai Keterampilan Mekanis
10. Saya mampumener apkan mater i
pembelajar an yang diber ikan oleh
gur u PAI secar a tepat.
11. Saya mampu melaksanakan petunjukpetunjuk pembelajar an yang
diber ikan oleh gur u secar a baik dan
benar .

Mempunyai Keterampilan Dan
Seni
12. Saya senang mengolah mater i
pembelajar an dengan ber bagai
var iasi untuk meningkatkan
pemahaman.

1

2
Pintar Bersosialisasi

13. Saya senang mendiskusikan mater i
pembelajar an dengan teman-teman.
14. Saya senang ber gaul dengan temanteman tanpa membeda-bedakan r as
dan suku.

Mampu Memahami Perasaan
Manusia
15. Saya bisa memahami kesulitan
teman-teman dalam belajar dan akan
membantunya.
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16. Ketika ada teman mer asa kesulitan
dalam belajar , dengan senang hati
saya akan membantunya w alaupun
tidak diminta.

16

24

4

2

2

48

17. Ketika ada soal yang diber ikan oleh
gur u PAI, saya dapat
menyelesaikannya dengan benar
sebelum teman-teman yang lain
selesai.
18. Saya dapat menger jakan tugas belajar
dengan cepat dan benar tanpa
bantuan or ang lain.

7

21

15

2

3

48

8

17

15

4

4

48

Jumlah

22
5

41
0

173

24

32

864

Cepat Memecahkan Soal Atau
Masalah

Ber dasar kan tabel 7 di atas
ter lihat bahw a jaw aban sisw a yang
menyatakan setuju lebih banyak yaitu
410, ini menunjukkan sisw a telah
memiliki potensi akal yang baik.Dan

hanya sebagian sisw a yang belum
memiliki potensi akal yang baik yang
dapat dilihat dar i jaw aban sisw a yang
menyatakan tidak setuju yang paling
sedikit yaitu 24.

Tabel 3 : Rekapitulasi Hasil Angket Kreatifitas Belajar Siswa
Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Variabel Y)
No

Pernyataan

SS

S

RR

TS

STS

Jumlah

19

26

1

0

2

48

17

26

3

0

2

48

Mengajukan Pertanyaan
1.

2.

Ketika ada mater i pelajar an yang
kur ang saya pahami maka saya
ber tanyaan kepada gur u.
Saya senang melakukan Tanya jaw ab
kepada gur u PAI untuk menambah
pemahaman

Aktif Dalam Mengerjakan Tugas
3.

Bila saya diber i soal PAI dar i pokok
bahasan yang sudah saya pelajar i
maka saya dapat langsung
memikir kan langkah-langkahnya
penyesaiannya.

15

18

12

1

2

48

4.

Tugas yang diber ikan oleh gur u PAI
saya ker jakan dengan sendir i

12

27

6

1

2

48

Menyatakan Pendapat
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5.

6.

Saya ber ani mengeluar kan ar gument
dalam menyelesaikan per tanyaan
dar i gur u PAI
Saya tidak senang jika belum
menaggapi per tanyaan gur u PAI
maupun teman

9

22

14

1

2

48

7

25

10

4

2

48

4

30

11

0

3

48

5

33

7

1

2

48

10

32

4

0

2

48

12

27

7

0

2

48

7

22

15

2

2

48

13

16

9

4

6

48

11

27

8

0

2

48

19

14

1

2

48

350

12
1

15

33

672

Memberi Banyak Gagasan
Terhadap Suatu Masalah
7.

8.

Ketika ada masalah saya selalu
member ikan banyak gagasan untuk
memecahkan masalah ter sebut
Dalam membahasa atau
mendiskusikan suatu masalah, saya
selalu mempunyai tanggapan ber beda
dengan apa yang di ungkapkan oleh
teman saya

Rasa Ingin TahuYang Cukup Besar
9.

Jika ada soal PAI yang sulit saya
selesaikan, saya tidak mau menyer ah
begitu saja, melainkan saya kembali
mempelajar i mater ipelajar an yang
ber hubungan dengan soal ter sebut
10. Jika ada penjelasan gur u PAI yang
kur ang jelas, saya langsung
menanyakannya

Menyampaikan Jawaban
11. Mer asa gugup dan cemas w aktu saya
menghadapi ujian, kar ena takut tidak
dapat jaw aban per tanyaan
sebagaimana mestinya
12. Saya senang diam dalam pr oses
belajar mengajar dar ipada
member ikan jaw aban yang salah

Memiliki Alternatif Dalam
Menyesaikan Masalah
13. Pada saat menyelesaikan masalah,
saya mampu memikir kan jaw aban
yang tidak per nah dipikir kan oleh
or ang lain.
14. Saya tidak mer asa kesulitan untuk
menyelesaikan per soalan-per soalan
dengan jaw aban yang benar .

12

Jumlah
153
Sumber data : Hasil Olahan data lapangan, 2016
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Ber dasar kan tabel 8 di atas
ter lihat bahw a jaw aban sisw a yang
menyatakan setuju lebih banyak yaitu
350, ini menunjukkan sisw a telah
memiliki kr eativitas belajar yang baik.
Dan hanya sebagian sisw a yang belum
memiliki kr eativitas belajar yang baik
yang dapat dilihat dar i jaw aban sisw a
yang menyatakan tidak setuju yang
paling sedikit yaitu 15

Analisis Data
Uji Validitas dan Reliabilitas
Untuk menguji kehandalan dar i
angket yang digunakan dalam penelitian
ini maka dilakukan uji validitas dan
r eliabilitas
pada
setiap
var iabel
penelitian
dengan
tujuan
untuk
memper oleh data yang baik.
Adapun hasil pengujian validitas
dan r eliabilitas instr umen dapat dilihat
pada r ekapitulasi tabel ber ikut :

Tabel 4 : Hasil Rekapitulasi Validitas Variabel Potensi Akal (X)
Pernyataan
Nilai
Taraf Signifikansi
Keteragan
Probabilitas
(α = 0,05)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.023
0.001
0.000
0.000
0.116
0.003
0.014
0.059
0.000
0.000
0.023
0.000
0.000
0.002
0.000

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20, 2016
Item dalam instr umen dikatakan
valid jika signifikansi < 0,05, tetapi jika
signifikansi > 0,05 item tidak valid.
Ber dasar kan tabel 9 di atas, dar i
20 per nyataan hanya 2 item per nyataan
yang tidak valid. Kar ena memiliki nilai
pr obabilitas atau
signifikansi lebih
besar > 0,05 yaitu item 10, (0,116 >
0,05), dan item 13 (0,059 > 0,05). Hasil
ini diper oleh melalui SPSS 20, dengan
demikian dalam penelitian ini hanya
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menggunakan 18 item per nyataan
potensi akal.
Kemudian instr umen yang sudah
valid
diuji
kembali
dengan
menggunakan
SPSS
20
untuk
mengetahui tingkat r eliabilitasnya, di
mana item yang masuk pengujian
adalah item yang valid saja.
Adapun hasil uji instr umen
ter sebut dengan menggunakan SPSS 20
adalah sebagai ber ikut :
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Tabel 5 : Hasil Uji Reliabilitas Variabel Potensi Akal (X)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0,944

18

Sumber data : Olah data SPSS 20
Ber dasar kan tabel 10 di atas,
dapat
diketahui
bahw a
selur uh
instr umen dinyatakan r eliabel. Sesuai
dengan teor i yang telah dijelaskan pada
bab III, sebuah instr umen dinyatakan
r eliabel jika hasil Cronbach’s Alpha
menunjukkan angka minimal 0,6 dan

nilai Cronbach’s Alpha pada tabel di atas
adalah 0,944 dengan kr iter ia baik
(memiliki konsistensi yang tinggi). Hal
ini menunjukkan bahw a 0,944> 0,6
sehingga intr umen yang telah diuji
dapat digunakan sebagai instr umen
penelitian.

Tabel 6: Hasil Rekapitulasi Validitas Kreativitas Belajar
Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Y)
Pernyataan
Nilai
Taraf Signifikansi
Keterangan
Probabilitas
(α = 0,05)
1
2
3
4
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Item dalam instr umen dikatakan
valid jika signifikansi < 0,05, tetapi jika
signifikansi > 0,05 item tidak valid.
Ber dasar kan tabel 11 di atas,
dar i 14 per nyataan semuanya valid.
Kar ena
nilai
pr obabilitas
atau
signifikansi selur uh item per nyataan <
0,05. Hasil ini diper oleh melalui SPSS
20, dengan demikian penelitian ini
menggunakan 14 item per nyataan
kr eativitas belajar .

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Kemudian instr umen yang sudah
valid
diuji
kembali
dengan
menggunakan
SPSS
20
untuk
mengetahui tingkat r eliabilitasnya, di
mana item yang masuk pengujian
adalah item yang valid saja.
Adapun hasil uji instr umen
ter sebut dengan menggunakan SPSS 20
adalah sebagai ber ikut :
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Tabel 7 : Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kreativitas Belajar
Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0,977

14

Ber dasar kan tabel 12 di atas,
dapat
diketahui
bahw a
selur uh
instr umen dinyatakan r eliabel. Sesuai
dengan teor i yang telah dijelaskan pada
bab III, sebuah instr umen dinyatakan
r eliabel jika hasil Cronbach’s Alpha
menunjukkan angka minimal 0,6 dan
nilai Cronbach’s Alpha pada tabel di atas
adalah 0,977 dengan kr iter ia baik
(memiliki konsistensi yang tinggi). Hal
ini menunjukkan bahw a 0,977 > 0,6
sehingga intr umen yang telah diuji
dapat digunakan sebagai instr umen
penelitian.

Hubungan Potensi
Kreativitas Belajar

Akal

dengan

Angket yang telah diper oleh
kemudian
diolah, dianalisis, dan
disimpulkan
menggunakan
teknik
analisis Korelasi Pearson.Teknik analisis
Korelasi Pearson ini digunakan untuk
menganalisis data tentang keer atan
hubungan
potensi
akal
dengan
kr eativitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam di SMK KANSAI
Pekanbar u. Adapun hasil yang diper oleh
dar i SPSS 20 adalah sebagai ber ikut :

Tabel 8 :Hasil Analisis Korelasi Pearsonantara Variabel Potensi Akal (X) dengan
Variabel Kreativitas Belajar Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Variabel Y)
Potensi Akal
Kreativitas Belajar
Pear son
1
.908 **
Cor r elation
Potensi Akal
.000
Sig. (2-tailed)
48
48
N
Pear son
1
.908 **
Cor r elation
Kr eativitas Belajar
.000
Sig. (2-tailed)
48
48
N
**. Cor r elation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel di atas menyajikan hasil
koefisien kor elasi Pearson Product
Moment antar a dua var iabel yaitu
var iabel potensi akal (X) dan var iabel
kr eativitas belajar (Y). Ber dasar kan
tabel
ter sebut
diper oleh
nilai
pr obabilitas Sig.(2-tailed) lebih kecil
dar i 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka Ho
ditolak. Ar tinya ada hubungan yang
signifikansi antar a potensi akal dengan
kr eativitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam.Hasil kor elasi
ini sekaligus menjaw ab hipotesis
penelitian dan membuktikan secar a
69

empir is bahw a ada hubungan potensi
akal dengan kr eativitas belajar sisw a
bidang studi pendidikan agama Islam di
SMK KANSAI Pekanbaru.
Kemudian
untuk
melihat
seber apa besar
hubungan antar a
var iabel potensi akal (X) dengan
var iabel kr eativitas belajar sisw a bidang
studi pendidikan agama Islam (Y) dapat
dilihat dar i nilai pearson correlation
yaitu sebesar 0,908. Jadi hubungan
antar a potensi akal dengan kr eativitas
belajar sisw a bidang studi pendidikan
agama Islam di SMK KANSAI Pekanbar u
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sebesar
melihat

0,908.
tingkat

Selanjutnya untuk
hubungan ter sebut

dapat dilihat pada tabel inter pr etasi
koefisien kor elatif ber ikut :

Tabel 9 :Interpretasi Koefisien Korelatif Potensi Akal dan Kreativitas Belajar
Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMK KANSAI Pekanbaru
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000
0,60 – 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199

Sangat Kuat
Kuat
Cukup Kuat
Rendah
Sangat Rendah

Nilai
0,908
pada
inter val
koefisien kor elasi ter letak dir entang
0,80 – 1,000 dengan kr iter ia tingkat
hubungan sangat kuat. Ini ar tinya
tingkat hubungan antar a potensi akal
dengan kr eativitas belajar sisw a bidang
studi pendidikan agama Islam di SMK
KANSAI Pekanbar u adalah sangat kuat.

Interpretasi Data
Inter pr etasi data ini dilakukan
untuk mengaitkan antar a hasil temuan
dengan teor i yang ada. Penulis akan
memapar kan
hasil
temuan
pada
penelitian yang telah penulis lakukan.
Ber dasar kan analisis data yang
dilakukan, dapat diketahui bahw a ada
hubungan
potensi
akal
dengan
kr eativitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam di SMK KANSAI
Pekanbar u. Hal ini sejalan dengan hasil
analisis korelasi pearson moment
diper oleh nilai signifikansi lebih kecil
dar i 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka
hipotesis penelitian diter ima. Ar tinya
ada hubungan yang signifikansi antar a
potensi akal dengan kr eativitas belajar
sisw a bidang studi pendidikan agama
Islam di SMK KANSAI Pekanbar u.
Besar nya tingkat hubungan potensi akal
dengan kr eativitas belajar sisw a bidang
studi pendidikan agama Islam ter sebut
dapat dilihat dar i nilai pr obabilitas
pearson correlations yaitu sebesar
0,908. Ini ar tinya terdapat hubungan
yang sangat kuat antar a potensi akal

dengan kr eativitas belajar sisw a bidang
studi pendidikan agama Islam di SMK
KANSAI Pekanbar u.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahw a potensi akal memiliki per anan
penting dalam membentuk kr eativitas
belajar sisw a bidang studi pendidikan
agama Islam. Potensi akal sisw a yang
bisa tampak sejak dini pada peser ta
didik
yaitu;
mudah
menangkap
pelajar an, mempunyai ingatan yang
kuat,
mempunyai
logika
dan
keter ampilan analisis yang kuat, mampu
ber fikir abstr ak, mampu membaca tata
letak,
mempunyai
keter ampilan
mekanis, mempunyai keter ampilan dan
seni, pintar ber sosialisasi mampu
memahami per asaan manusia, dan
cepat memecahkan soal atau masalah.
Potensi
akal
adalah
kemampuandasar manusiayang
telah
diber ikan
olehAllahSWTsecar aotomatisyang
mempunyai
kecender unganuntukdapatber kembang
dan dapat dikembangkan melalui daya
(akal) yang dimiliki oleh manusia.Oleh
sebab
itu
sisw a
har us
bisa
mengembangkan potensi akal yang
diber ikan oleh Allah SWT pada dir inya,
dalam membentuk kr eatifitas belajar
sisw a itu sendir i.
Dir mandan
Cicih
Juar sih
memandang
potensi
sebagai
kemampuan yang dimiliki
setiap
pr ibadi/ individu peser ta didik yang
mempunyai
kemungkinan
untuk
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dikembangkansehingga dapat menjadi
kemungkinan
yang
aktual
dan
ber pr estasi.Potensi akal yang dimiliki
oleh sisw a pada dasar nya untuk
mengembangkan kr eativitas belajar
sisw a bidang studi pendidikan agama
Islam.
Seseor ang yang mngembangkan
potensi akal dengan baik kemungkinan
besar ia akan ber hasil dalam kehidupan
dan
memiliki
motivasi
untuk
ber pr estasi, sedangkan seseor ang sisw a
yang tidak dapat mengembangkan
potensi akal dengan baik kemungkinan
besar ia tidak akan ber hasil dalam
kehidupannya. Akibatnya kr eativitas
belajar sisw a dan pr estasi belajar nya
tidak akan maksimal. Dengan demikian
dapat
juga
dikatakan
bahw a
pembentukkan kr eativitas belajar akan
dapat ter bentuk dengan baik apabila
didukung dengan kemampuan dalam
mengembangkan potensi akal yang
Dengan
dimiliki
oleh
seseor ang.
demikian, maka kr eativitas belajar
sisw a pun akan ter bentuk dengan baik
apabila didukung dengan potensi akal
yang baik juga kar ena kr eativitas
belajar
seor ang
sisw a
sangat
ber hubungan er at dengan potensi
akalnya.

SIMPULAN
Ber dasar kan analisis data yang
telah penulis lakukan, maka dapat
disimpulkan bahw a ada hubungan
potensi akal dengan kr eativitas belajar
sisw a bidang studi pendidikan agama
Islam di SMK KANSAI Pekanbar u. Hal
ini sejalan dengan hasil analisis korelasi
pearson moment diper oleh nilai
signifikansi lebih kecil dar i 0,05 yaitu
0,000 < 0,05, maka hipotesis penelitian
diter ima. Ar tinya ada hubungan yang
signifikansi antar a potensi akal dengan
kr eativitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam di SMK
KANSAI Pekanbar u. Besar nya tingkat
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hubungan
potensi
akal
dengan
kr eativitas belajar sisw a ter sebut dapat
dilihat dar i nilai pr obabilitas pearson
correlations yaitu sebesar 0,908,
ber ada dir entang 0,80 – 1,000. Ini
ar tinya hubungan potensi akal dengan
kr eativitas belajar sisw a bidang studi
pendidikan agama Islam di SMK KANSAI
Pekanbar u adalah sangat kuat.
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