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ABTRSAK 

M. Choirul Hamim ( 31501402095 ), Hubungan Kreativitas Guru PAI dan 

Kreativitas Peserta Didik PAI di SMP Negeri 1 Kedung, Kab. Jepara. Skripsi, 

Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 

2018.  

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui bentuk-bentuk Kreativitas 

Guru PAI kelas IX E SMP Negeri 1 Kedung, Kab. Jepara tahun pelajaran 

2018/2019, untuk mengetahui kreativitas Peserta didik PAI kelas IX E SMP 

Negeri 1 Kedung, Kab. Jepara tahun pelajaran 2018/2019, dan untuk mengetahui 

pengaruh Kreativitas guru PAI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas IX E SMP Negeri 1 Kedung, Kab. Jepara tahun pelajaran 2018/2019.  

Metode pengumpulan data yang  di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode angket sebagai metode pokok. Sedangkan metode interview dan 

dokumentasi sebagai metode pendukung. Data yang diperoleh dari data angket 

kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis data korelasi product 

moment. Setelah dikonsultasikan Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien 

korelasi ro = 0.469. Sedangkan koefisien korelasi pada tabel rt dengan taraf 

signifikansi 5 % adalah 0.361. Hal ini berarti signifikan, karena koefisien korelasi 

hitung ( ro ) lebih besar daripada koefisien korelasi tabel ( rt ) pada taraf 

signifikansi 5 % adalah 0.361 dan taraf signifikansi 1% adalah 0,463. Sehingga 

hipotesis alternatif ( HI ) yang diajukan penulis diterima dan hipotesis nol ( Ho ) 

ditolak. Artinya, ada korelasi yang positif dan signifikan antara kreativitas guru 

PAI dengan kreativitas peserta didik di SMP Negeri 1 Kedung Kab. Jepara.  
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MOTTO 

 

َ ََل يُغَيُِّر  ِ ۗ إِنه َّللاه لَهُ ُهعَقِّبَاٌت ِهْن َبْيِن يَدَْيِه َوِهْن َخْلِفِه يَْحَفُظىنَهُ ِهْن أَْهِر َّللاه

ُ بَِقْىٍم ُسىًءا فَََل َهَرده لَهُۚ   َها بَِقْىٍم َحتهٰى يُغَيُِّروا َها بِأَْنفُِسِهْنۗ  َوإِذَا أََرادَ َّللاه

 ِه ِهْن َوالٍ َوَها لَُهْن ِهْن دُونِ 

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. ( Qs. Ar-Ra’ad ayat 11 )
1
 

                                                           
1
 Qs. Ar-Ra’ad Ayat 11, Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, ( Bandung: 

PT. Sigma Examedia Arkanleena, 2009 ). Hlm 250  
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