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ABSTRAK 

 

Khanif Noor Halimah, NIM. 112278, Implementasi Strategi 
Pembelajaran Creative Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Songgo 

Buwono Todanan Blora Tahun Pelajaran 2015/2016, Program S.1 Jurusan 
Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus, 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Implementasi strategi 
pembelajaran Creative Problem Solving pada mata pelajaran akidah akhlak di 
MTs Songgo Buwono Todanan Blora tahun ajaran 2015 / 2016. 2) Kemampuan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Songgo Buwono 
tahun ajaran 2015 / 2016. 3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam implementasi strategi pembelajaran Creative Problem Solving untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran akidah akhlak 
di MTs Songgo Buwono Todanan Blora tahun ajaran 2015 / 2016.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara 

terhadap instansi terkait yaitu, MTs Songgo Buwono Bedingin Todanan Blora 
mengenai implementasi strategi pembelajaran Creative Problem Solving, 
kemudian observasi dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari kepala 

madrasah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak, waka kurikulum dan peserta didik. 
Aktivitas yang dilakukan yakni terkait dengan suasana proses pembelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VII, dan penerapan strategi pembelajaran Creative 
Problem Solving dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Implementasi strategi pembelajaran 

Creative Problem Solving pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Songgo 
Buwono Todanan Blora dilaksanakan melalui 5 fase yaitu fase penyajian materi, 

pemberian tugas, diskusi/curah pendapat, pertanggung jawaban dan refleksi. 
Sebelum pembelajaran berlangsung guru sudah membuat sebuah perencanaan 
sebagai scenario pembelajaran berupa RPP dan evaluasi dari pembelajaran 

tersebut dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, tugas pada akhir 
pembelajaran dan tugas tengah serta akhir semester. 2) Kemampuan Berpikir 

Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak dapat dilihat dengan perubahan pada 
siswa yang lebih aktif, berani bertanya, mengemukakan pendapat, memahami dan 
menyelesaikan masalah dengan kritis seta mengaplikasikan dalam kehidupan. 

Selain itu, dapat dibuktikan dengan  nilai rata -rata siswa pada mata pelajaran 
Akidah Akhlak semua kelas VII  yang diatas nilai KKM 75. 3) Faktor pendukung 

dalam pelaksanaan strategi pembelajaran Creative Problem Solving pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak yaitu kesiapan guru, motivasi siswa, kondisi social dan 
sarana prasarana, sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan siswa 

yang berbeda-beda dan siswa yang kurang konsentrasi. Apabila faktor pendukung 
tidak terpenuhi maka akan berbalik arus menjadi faktor penghambat. 
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