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ABSTRAK 

Ulfah darwis Mahmudah, NIM: 112 095, 2016, “Penerapan Creative Approach 
dalam Pengembangan Karakter Berbasis Potensi Diri Siswa Pada Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak di Mi Nahrus Salamah Jaken Pati” STAIN Kudus, 
Jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Skripsi. 

Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian lapangan. Penelitian ini 
membahas tentang bagaimana bentuk implementasi suatu pendekatan yaitu 
pendekatan kreatif (creative approach) dalam pengembangan karakter berbasis 
potensi diri siswa. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan 
Jaken Kabupaten Pati. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif yaitu suatu 
bentuk penelitian, yang paling besar, dan menggunakan metode kualitatif yaitu 
penelitian tidak didasarkan pada sampel statistik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses pembelajaran Akidah 
Akhlak ?, bagaimana implementasi pendekatan kreatif (creative approach) dalam 
pengembangan karakter berbasis potensi diri siswa pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak ?, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
pendekatan kreatif (creative approach) dalam pengembangan karakter berbasis 
potensi diri siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak ? dan bagaimana dampak 
dari implementasi pendekatan kreatif (creative approach) dalam pengembangan 
karakter berbasis potensi diri siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI 
Nahrus Salamah Jaken Pati ?. selain itu tujuan dari penerapan creative approach 
pada mata pelajaran Akidah Akhlak diharapkan mampu mengembangkan karakter 
berbasis potensi diri yang ada pada masing-masing siswa MI Nahrus Salamah 
Jaken Pati.  

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan 
memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data 
data dengan menggunakan pedoman observasi, yaitu observasi parsitipatif, 
wawancara, dokumentasi, dan trianggulasi.  

Hasil penelitian yang didapatkan menyebutkan bahwa penerapan 
pendekatan kreatif (creative approach) adalah pendekatan yang mampu 
mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu siswa. Pendekatan kreatif adalah 
pendekatan pembelajaran yang mana didalamnya terdapat berbagai bentuk model 
dan teknik pembelajaranyang mendukung. Dengan menggunakan pendekatan 
kreatif terbukti mampu mengembangkan karakter berbasis potensi yang ada pada 
masing-masing diri siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing siswa di 
MI Nahrus Salamah Jaken Pati.  
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