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Abstract: This Research aim to know the influence Model The Study Inquiry By Teacher of Christian Education
to Creativity Learn The Student, with the hypothesis there are influence which are positive and signifikan
between Model of Study Inquiry By Teacher of Christian Education to Creativity Learn The Student. This
research use the descriptive quantitative approach inferensial, with the population all student of class VIII SMP
Country 1 Siantar Narumonda amounting to 102 people by sampel amount to 46 people. Data collected with the
enquette closed as much 40 item compiled by writer pursuant to variable indicator according to expert theory.
Test-Drive the enquette conducted to 30 student which is non research responder, and have been tested the
validity and reliability. Result of data analysis indicate that there are influence which are positive and signifikan
between Model of Study Inquiry By Teacher of Christian Education to Creativity Learn The Student with the
coefficient determination ( r2) = 37,69% and test the signifikan influence obtained Fcount>Ftable equal to
26,15>4,040, its meaning Ho refused and Ha accepted
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PENDAHULUAN
Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan
keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan inti dari
seluruh pendidikan formal yang di dalamnya terjadi
hubungan timbal balik antara guru dan peserta
didik. Dimana, guru mempunyai pengaruh yang
sangat penting dalam mengembangkan potensi
pada peserta didik, agar mereka lebih terampil dan
memiliki kreativitas dalam belajar. Orang yang
memiliki kreatvitas adalah mereka yang mampu
menciptakan sesuatu yang baru yang sangat
dibutuhkan oleh lingkugani. Kreativitas adalah
berfikir yang menghasilkan cara baru, konsep baru,
penenmuan baru, karya seni baru. Kreativitas
belajar menunjukkan kelancaran dalam berfikir
(mampu memberikan jawaban yang bervariasi),
keluwesan dalam berfikir serta mampu melihat
suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang
berbeda, sekaligus mampu memberikan solusi yang
terbaik. Kreativitas dalam proses pembelajaran
dapat dilihat dari berbagai kesibukan siswa secara
aktif dalam proses belajar mengajar, siswa mampu
menggunakan daya imajinasinya dalam melahirkan
suatu karya baru, memiliki rasa ingin tahu. Denga
adanya kreativitas belajar, maka siswa akan
semakin terlatih untuk memecahkan masalah,
kreativitas belajar juga menentukan kemajuan
siswa dikemudian hari. Tetapi sering dijumpai juga
bahwa siswa kurang memiliki kreativitas dalam
mengikuti pembelajaran. Hal ini ditandai dengan
adanya siswa yang kurang memberi perhatian pada
saat proses belajar mengajar, tidak memiliki
pendapat sendiri, sehingga bergantung kepada
orang lain, kemudia ketika guru menyampaikan
materi pembelajaran siswa tidak dapat memberikan
gagasan-gagasan atau ide-ide baru dimana siswa
tidak mampu untuk bekerja sendiri dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru,
tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya,

disamping itu juga siswa kurang terampil dalam
mengerjakan tugas yang sulit ketika diberikan oleh
guru.
Untuk mengatasi masalah kreativitas siswa dalam
proses pembelajaran, seorang guru pendidikan
agama Kristen harus bisa menerapkan model
pembelajaran. model pembelajaran adalah kerangka
konseptual yang mensdiskripsikan pengalaman
belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan
belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman
dalam perencanaan pembelajaran bagi peserta didik
dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Model
pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru ialah
model pembelajaran inkuiri. Menurut Usman yang
di kutip Istarani (2014:133) mengemukakan
“model pembelajaran inkuiri memiliki manfaat
dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa”.
Sehingga
melalui
pembelajaran
inkuiri,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memiliki pengalaman belajar yang nyata, aktif, dan
memiliki kreativitas, bagaimana memecahkan
masalah sekaligus membuat keputusan. Kreativitas
belajar juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana
model pembelajaran yang digunakan guru sewaktu
mengajar di dalam kelas. Jika guru mempunyai
model pembelajaran inkuiri maka hal ini akan
meningkatkan kreativitas belajar siswa dan siswa
lebih mudah memahami materi pembelajaran
kemudian memudahkan siswa untuk mencapai
tujuan pembelajaran
Kenyataan yang ditemukan di lapangan, khususnya
di SMP Negeri 1 Siantar Narumonda Toba Samosir
penulis melihat bahwa Model Pembelajaran Inkuiri
telah diterapkan namun kenyataannya masih
banyak
masalah-masalah
ketika
proses
pembelajaran
berlangsung.
Ketika
guru
menerapkan model pembelajaran inkuiri dalam
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proses belejar mengajar, guru menemukan banyak
masalah yaitu ketika guru menjelaskan dan
memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk
kelompok atau diskusi untuk memecahkan suatu
masalah masih banyak siswa yang tidak berminat
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen,
bagi mereka pembelajaran Pendidikan Agama
Kristen itu sangatlah membosankan. Sehingga
siswa kurang optimal dalam mengembangkan
kreativitas belajarnya. Hal ini dapat dilihat ketika
belajar di kelas, siswa kurang dalam keingin
tahunya terhadap materi pembelajaran bahkan
kebanyakan
siswa
kurang berani
dalam
mengajukan pertanyaan dan pendapatnya, sehingga
pada saat pembelajaran siswa kebanyakan pasif
tanpa memberikan gagasan baru dan ide-ide yang
dapat membangun suasana kelas yang terlihat aktif.
Kemudian, pada saat pemberian tugas kelompok
atau diskusi masih ada saja siswa yang malas untuk
berfikir
dan
kurang
mengembangkan
keterampilannya, bahkan menganggap remeh karya
orang lain. Pada saat proses pembelajaran di kelas
setiap siswa memiliki pandangan yang berbeda
dengan siswa lainnya, namun terkadang mereka
tidak berani untuk mengutarakannya karena takut
salah akan pendapat mereka, dalam pemberian
tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama
kristen, mereka tidak tertarik untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang sulit atau menantang dan masih
ada beberapa dari mereka tidak dapat bekerja
sendiri dalam mengerjakan tugas sehingga siswa
hanya menerima pembelajaran dari guru tanpa
adanya timbal balik.
Belajar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.
Belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan
saja. Dengan belajar seseorang dapat menemukan
gagasan-gagasan yang kreatif, hasil karya yang
kreatif yang tidak muncul begitu saja, untuk dapat
menciptakan sesuatu yang bermakna diperlukan
persiapan. Menurut Djamarah (2010:374) bahwa
“Kreativitas belajar mampu menciptakan siswa
lebih aktif, berani menyampaikan pendapat dan
berargumen,
menyampaikan
masalah
atau
solusinya serta memperdayakan semua potens yang
tersedia”. Selanjutnya Rusman (2011:324) bahwa
“Kreativitas belajar menunjukkan kemampuan
siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan
menggunakan beberapa metode dan strategi yang
bervariasi, misalnya dengan cara bekerrja
kelompok, bermain peran dan pemecahan
masalah”. Menurut Yulianto (2003) bahwa
“Kreativitas belajar adalah kemampuan siswa
untuk menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya
baik
berupa
kemampuan
mengembangkan
kemampuan formasi yang diperoleh dari guru
dalam proses belajar mengajar yang berupa
pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi
yang baru dalam belajarnya”.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa
kreativitas belajar adalah kemampuan seorang guru
menciptakan siswa aktif, berani menyatakan
pendapat, mampu berargumen, kemudian mampu
memberikan solusi sesuai potensi yang di
milikinya, serta kemampuan siswa dalam
mengikuti pembelajaran, memiliki kreativitas
belajar, baik belajar kelompok, bermain peran dan
memecahkan masalah, dengan demikian siswa akan
dapat menciptakan hal-hal baru dan karya baru
dalam proses belajar mengajar.
Seseorang yang kreatif tentu karena ada indikatorindikator yang menyebabkan seseorang tersebut
dikatakan kreatif. Maka dari itu dapat dilihat ciriciri iswa yang kreatif yang dikemukakan oleh
beberapa para ahli, sebagai berikut. Munandar
(1999:71)
mengemukakan bahwa ciri-ciri
kreativitas belajar sebagai berikut: 1). Rasa ingin
tahu yangluas dan mendalam, 2). Sering
mengajukan pertanyaan yang baik, 3). Memberikan
banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah,
4). Bebas dalam menyataka pendapat, 5).
Mempunyai rasa keindahan yang dalam, 6).
Menonjol dalam salah satu bidang seni, 7). Mampu
melihat suatu msalah dari berbagai seni/sudut
pandang, 8). Mempunyai rasa humor yang luas, 9).
Mempunyai daya imajinasi, 10). Orisinal dalam
ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah.
Selanjutnya, menurut Sumiyatiningsih (2006:136138) ciri-ciri siswa yang kreatif adalah: 1).
Bersedia untuk mencoba hal-hal yang baru, 2).
Mendesign lingkungan yang kreatif, 3). Perasaan
ingin tahu dan minat yang tinggi, 4). Berusaha
untuk tertarik pada setiap hal setiap hari, 5). Selalu
berusaha untuk mencari pemecahan alternaatif
setiap permasalahan, 6). Mengembangkan minat
pada pengetahuan di bidang yang kita inginkan, 7).
Membiasakan diri untuk melakukan aktivitas yang
autentik.
Dari pendapat para ahli di atas maka dapat
disimpulkan bahwa ciri-ciri kreativitas belajar
siswa adalah siswa yang memiliki rasa ingin tahu
yang luas, sering mengajukan pertanyaan,
memberikan banyak gagasan, memiliki seni,
mampu melihat suatu masalah dari pandangan yang
berbeda, memiliki daya imajinasi, bersedian untuk
mencoba hal-hal baru, mampu menciptakan
lingkungan yang kreatif, memiliki minat dalam
belajar, memiliki keterbukaan dalam pengalaman
baru, cenderung suka tugas-tugas yang sulit,
cenderung mencari jawaban yang luas dan
memuaskan, tidak mudah terpengaruh dan dapat
bekerja
sendiri,
terkhususnya
pada
saat
pembelajaran Pendidikan Agama Kristen siswa di
tuntut untuk lebih aktif dan memberikan respon
yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut penulis
mengambil ciri-ciri siswa yang memiliki kreativitas
belajar dijadikan indikator dalam membagun
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angket adalah: 1). Dorongan ingin tahu yang besar.
Dalam proses belajar, rasa keingin tahuan peserta
didik yang memiliki kreativitas dalam belajar
sangatlah tinggi. Anak yang memiliki kreativitas
tanpa disuruh guru pun ia akan memberikan
jawaban dari suatu masalah dan ingin mendalami
bahan pelajaran. Ketika guru sedang menjelaskan
topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, peserta
didik akan memberikan respon yang serius dan jika
ada hal yang tidak dimengerti akan bertanya
kepada guru, 2). Mempunyai pendapat sendiri.
Dalam kegiatan pembelajaran, anak yang memiliki
kreativitas akan mampu berfikir secara mandiri,
sehingga dalam poses pembelajaran seorang anak
memiliki pendapat sendiri tanpa bergantung kepada
orang lain, 3). Bebas dalam menyatakan pendapat.
Anak yang memiliki kreativitas terlibat secara aktif
untuk menyatakan pendapatnya, pada saat diskusi
misalnya, anak yang memiliki kreativitas akan
menyatakan pendapatnya terhadap suatu masalah
secara bervariasi, 4). Memberikan banyak gagasan
atau usul terhadap suatu masalah. Anak yang
memiliki
kreativitas
adalah
anak
yang
menyumbangkan berbagai ide untuk menghasilkan
nilai tambah atau manfaat dalam suatu
permasalahan seperti pada saat diskusi kelompok.
Gagasan muncul dari pengetahuan yang banyak ia
terima dari berbagai sumber, 5). Dapat bekerja
sendiri. Anak yang memiliki kreativitas akan
terampil dalam menyelesaikan tugasnya sendiri, ia
dapat menyelesaikan tugas pribadinya secara
mandiri dan berusaha untuk memberikan jawaban
yang sempurna, 6). Dan suka dengan hal-hal yang
sulit. Anak yang memiliki kreativitas suka dan
tertarik akan soal yang sulit, berani dalam
mengambil resiko, dan selalu berusaha mencari
jawaban
dari
berbagai
sumber
untuk
mengembangkan jawaban dari suatu permasalahan.
Kreativitas bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan, apalagi jika banyak faktor yang
mempengaruhinya. Sebaiknya kita memahami
kreativitas sebagai bagian dari suatu kegiatan yang
luas. Jadi, bukan bidang yang berdiri sendiri. Bila
ingin menguasai sesuatu harus mengembangkan
atau meningkatkan kreativitas yang dimulai dari
peguasaan terhadap pengetahuan, berkaitan dengan
yang di pelajari dan memberi perhatian kepada
informasi yang ingin digali dan untuk melakukan
proses kreatif. Menurut Munandar yang dikutip
oleh Suryosubroto (2009:224) mengatakan
“Untuk dapat mewujudkan kreativitas siswa
diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan
(motivasi eksternal dan motivasi internal)”.
Dorongan internal dan eksternal sama-sama
diperlukan, pendidik harus berupaya untuk dapat
memupuk dan meningkatkan dorongan eksternal
dan internal siswa. Namun, pendidik perlu berhatihati pula jangan sampai dorongan eksterrnal juga
justru dapat melemahkan dorongan internal (minat

dan kebutuhan siswa). Selanjutnya menurut Peng
kheng (2010:48-57) ada cara untuk meningkatkan
kreativitas belajar, yaitu: a) memelihara rasa ingin
tahu, b) mencoba hal-hal baru, c) berfikir positif, d)
berani mengambil resiko. Kemudian menurut
Jordan yang di kutip oleh Suryosubroto
(2009:225) ada cara untuk meningkatkan
kreativitas, yaitu melalui: a) pergaulan, b)
lingkungan, c) perjalanan, d) permainan, e)
membaca, f) seni, g) teknologi, h) berfikir, i) alam
bawa sadar, j) jiwa kreatif.
Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan
bahwa cara untuk meningkatkan kreativitas belajar
adalah memberikan dorongan yang baik secara
internal maupun secara eksternal melalui
pergaulan, lingkungan, perjalanan, permainan,
membaca, seni, teknologi, berfikir, dan jiwa yang
kreatif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas
belajar menurut para ahli sebagai berikut.
Munandar (1999:83) mengemukakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas bejar
sebagai berikut: 1). Faktor genesis versus
lingkungan., 2). Aturan perilaku, 3). Masa kritis, 4).
Humor, 5). Ciri-ciri menonjol lainnya. Anak yang
memiliki ciri-ciri yang menonjol akan mudah
bergaul dengan orang lain, mereka juga mampu
melihat hal dengan cara baru dan menentukan
gagasan-gagasan yang baru, 6). Trauma, 7).
Dampak dari sekolah, 8). Bekerja keras, 9).
Dominasi lateral. Selanjutnya Amabile
yang
dikutip
oleh
Munandar
(1999:92-93)
mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kreativitas belajar adalah: 1).
Kebebasan, 2). Respek, 3). Kedekatan emosional,
4). Prestasi bukan angka, 5). Orang tua aktif dan
mandiri, 6). Menghargai kreativitas.
Dari pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan
bahwa
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kreativitas belajar ada dua faktor, yaitu: pertama
faktor keluarga, keluarga yang kreatif dapat
membangun anaknya agar memiliki kreativitas
dalam belajar, keluarga dapat memberikan
kebebasan, kepercayaan akan kemampuan dan
kemudian dapat di kembangkan sesuai dengan
potensi yang dimilikinya. Kedua faktor lingkungan,
khususnya sekolah membantu siswa dalam
meningkatkan kreativitas belajar yang di milikinya,
meningkatkan kepercayaan diri, serta mampu
memecahkan masalah, membangkitkan rasa ingin
tahu,
menemukan
masalah
hingga
memecahkannya, memikirkan segala pengujian,
memikirkan cara yang di percaya untuk menguji,
serta berani dalam pengambil keputusan.
Model pembelajaran Inkuiri merupakan salah satu
model pembelajaran terkenal. Inkuiri berasar dari
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kata to inguire yang berarti ikut serta atau terlibat
dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi,
dan melakukan penyelidikan. Inkuiri juga dapat
diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu
jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan.
Menurut Jauhar (2011:65) bahwa “Model
pembelajaran inkuiri adalah suatu proses untuk
memperoleh dan mendapatkan informasi dengan
melakukan observasi atau eksperimen untuk
mencari jawaban atau mencengah masalah terhadap
pertanyaan atau rumusan masalah dengan
menggunakan kemampuan berpikir kritis dan
logis”. Selain itu, Fathurrohman (2005:
105)bahwa “Model pembelajaran inkuiri adalah
seni dan sains tentang mengajukan dan menjawab
pertanyan-pertanyaan
yang
menghendaki
pengamatan dan pengukuran, mengajukan hipotesis
dan penafsiran, pembangunan dan pengujian model
melalui eksperimen, refeksi, dan pengakuan atas
kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari
metode penyelidikan yang digunakan”. Gulo
(2002:84) bahwa “Inkuiri adalah sebagai suatu
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara
maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari
dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,
analitis, sehingga mereka dapat merumuskan
sendiri dengan penemuannya dengan penuh
percaya diri”.
Dari pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran inkuiri adalah suatu
proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan
masalah, merencanakan eksperimen, melakukan
eksperimen, mengumpulkan dan menganalis data
serta rangkaian kengiatan pembelajaran yang
menekankan kepada proses berfikir secara kritis
dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri
jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Dengan demikian siswa akan terbiasa bersikap
seperti lebih teliti, tekun, okjektif, kreativitas dan
dapat menghormati pendapat orang lain.
Penekakan utama dalam proses belajar berbasis
inkuiri terletak pada kemampuan siswa untuk
memahami, kemudian mengidentifikasi dengan
cermat dan teliti, lalu diakhiri dengan memberikan
jawaban atau solusi atas permasalahan yang tersaji.
Selain itu, pembelajaran berbasis inkuiri bertujuan
untuk mendorong siswa semakin berani dan
memiliki kreativitas dalam berimajinasi. Jauhar
(2011:65) bahwa “Model pembelajaran Inkuiri
bertujuan untuk membangun kecakapan-kecakapan
intelektual (kecakapn berfikir) terkait dengan
proses-proses berfikir reflektif. Jika berfikir
menjadi tujuan utama pendidikan, maka harus
ditemukan cara-cara untuk membantu individu
untuk membangun kemampuan itu”. Menurut
Sumiyantiningsih (2006:78) bahwa “Tujuan
model pembelajaran Inkuiri yaitu menolong peserta
didik untuk dapat mengembangkan disiplin

intelektual dan ketrampilan yang dibutuhkan
dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan
jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka”.
Selanjutnya Khorul Anam (2017:9)
bahwa
“Tujuanmodel pembelajaran Inkuiri adalah untuk
mendorong siswa semakin berani dan kreatif
dalam berimajinasi”.
Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan
model pembelajaran Inkuiri adalah
membangun kecakapan-kecakapan intelektual
(kecakapan berfikir) dan bagaimana seorang guru
Pendidikan Agama Kristen menemukan cara-cara
dalam membangun kemampuan peserta didik
sehingga dapat menolong peserta didik dalam
mengembangkan
disiplin
intelektual
dan
ketrampilan yang dibutuhkan dengan memberikan
pertanyaan dan jawaban atas dasar ingin tahu
mereka serta mendorong siswa semakin berani dan
kreatif dalam berimajinasi, jika hal ini menjadi
tujuan dalam pembelajaran, maka harus ditemukan
cara-cara
untuk
membantu
siswa
untuk
membangun kemampuan dan potensi yang di
milikinya.
Manusia memiliki dorongan untuk belajar dan
mendapatkan pendidikan serta menemukan sendiri
pengetahuannya. Pengetahuan yang dimiliki
manusia akan bermakna jika didasari oleh keingin
tahuan, maka dengan demikian dalam penerapan
model pembelajaran Inkuiri diperlukan ciri-ciri
agar model pembelajaran Inkuiri berlansung
dengan baik dan mendapatkan hasil dari kreativitas
belajar yang dimiliki siswa. Menurut Jauhar
(2011:66) dan Fathurrohman (2015:106)
mengatakan ciri-ciri utama model pembelajaran
Inkuiri, yaitu sebagai berikut: a). Menekankan
kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk
mencari dan menemukan, artinya pendekatan
Inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar.,
b). Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa
diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri
dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga
diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri.
Aktivitas belajar siswa biasanya dilakukan melalui
proses tanya jawab antara guru dan siswa sehingga
kemampuan guru dalam menggunakan teknik
bertanya yang merupakan syarat utama dalam
menggunakan Inkuiri. Khoirul Anam (2017:13)
mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran
Inkuiri, sebagai berikut: a). Menekankan kepada
siswa secara maksimal untuk menari dan
menemukan. Artinya Inkuiri menepatkan siswa
sebagai
sumber
belajar.
Dalam
proses
pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai
penerima pembelajaran melalui penjelasan guuru
secara verbal, tetapi mereka berperan untuk
menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran
yang disampaikan, b). Seluruh aktivitas yang
dilakukan siswa diarahkan untuk mencaari dan
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menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang
dipertanyakan,
sehingga
diharapkan
dapat
menumbuhkan sikap percaya diri. Dengan
demikian pembelajaran Inkuiri menempatkan guru
bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai
fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas
belajar biasanya dilakukan melalui proses tanya
jawab antar guru dan siswa. Oleh karena itu,
kemampuan guru dalam menggunakan teknik
bertanya merupakan syarat utama dalam
melakukan
Inkuiri,
c).
Mengembangkan
kemampuan berfikir secara sistimatis, logis dan
kritis,
atau
mengembangkan
kemampuan
intelektual sebagai bagian dari proses mental.
Berdasarkan ciri-ciri model pembelajaran di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri model
pembelajaran Inkuiri merupakan Menekankan
kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk
mencari dan menemukan. Dalam proses
pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai
penerima pelajar melalui penjelasan guru secara
verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan
sendiri inti dari materi itu sendiri. Selanjutnya
didalam ciri-ciri model pembelajaran inkuiri
Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik
diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri
dari sesuatu yang dipertanykan sehingga
diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri.
Artinya, dalam model pembelajaran Inkuiri
menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar,
melaikan sebagai fasilitator dan motivator belajar
siswa. Aktivitas belajar biasanya dilakukan melalui
proses tanya jawab antar guru dan siswa. Oleh
karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan
teknik bertanya merupakan syarat utama dalam
melakukan
Inkuiri.
Kemudian
dapat
Mengembangkan kemampuan berfikir secara
sistimatis, logis dan kritis, atau mengembangkan
kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses
mental. Akibatnya, dalam pembelajaran Inkuiri
peserta didik tidak hanya menguasai pembelajaran,
tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan
potensi yang dimiliki mereka.
Inkuiri merupakan suatu strategi atau model
pembelajaran yang berupaya menanamkan dasardasar berfikir ilmiah pada diri siswa , sehingga
dalam prosses pembelajaran ini siswa lebih banyak
belajar sendiri. Menurut Jauhar (2011:66-68) ada
beberapa langkah-langkah yang perlu di ikuti
dalam pembelajaran Inkuiri, yaitu: orientasi,
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menguji hipotesis dan
merumuskan
kesimpulan.
Langkah-langkah
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1).
Orientasi. Pada tahap ini guru melakukan langkah
untuk membina suasana atau iklim pembelajaran
yang kondusif, 2). Merumuskan masalah.
Merumuskan
masalah
merupakan
langkah

membawa siswa pada suatu persoalan yang
mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan
adalah peroalan yang menentang siswa untuk
memecahkan teka-teki itu, 3). Merumuskan
hipotesis. Hipotesis adalah jawaban dari sementara
dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai
jawaban sementara, hipotesis perlu diuji
kebenarannya. Salah satu cara yang dapat
dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan
menebak pada setiap anak adalah dengan
mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat
menolong siswa untuk dapat merumuskanjawaban
sementara dari suatu permasalahan yang dikaji, 4).
Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah
aktivitas menjaaring informasi yang dibutuhkan
untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam
pembelajaran
Inkuiri,
menungpulkan
data
merupakan proses mental yang sangat penting
dalam mengembangkan intelektual. Proses
pengumpulan data bukan hanya memerlukan
motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga
membutuhkan
ketekukan
dan
kemampuan
menggunakan kemampuan potensi berfikirnya, 5).
Menguji hipotesisis. Menguji hipotesis adalah
menemukan jawaban yang diaggap diterima sesuai
dengan data atau informasi yang diperoleh
berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis
berarti mengembangkan kemampuan berfikir
rasional, artinya kebenaran jawaban yang diberikan
bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi
harus didukung oleh data yang ditemukan dan
dapat dipertanggung jawabkan, 6). Merumuskan
kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah
proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk
mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru
harus mampu menunjukkan pada siswa data mana
yang relavan. Menurut Sagala (2009:197), ada
lima (5) tahapan yang harus ditempuh dalam
melaksanakan model pembelajaran Inkuiri yakni:
1). Perumusan masalah untuk dipecahkan siswa, 2).
Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal
dengan hipotesis, 3). Siswa mencari informasi,
data, fakta yang diperlukan untuk menjawab
permasalahan atau hipotesis, 4). Menarik
kesimpulan jawaban atau generalisasi, 5).
Mengaplikasikan kesimpulan dalam situasi baru.
Selanjutnya
Sumiyatiningsih
(2006:80)
mengatakan tahapan-tahapan dalam model
pembelajaran Inkuiri yaitu: 1). Pendidik
menghadapkan peserta didik pada masalah yang
menantang untuk di teliti atau dipikirkan, 2).
Peserta didik memeriksa ciri-ciri, sifat, kekhasan,
dan kondisi hal yang diteliti. Peserta didik mencoba
untuk menghubungkn antara fakta-fakta yang
ditemukan dan masalah yang dihadapi, 3). Peserta
didik mengumpulkan data atau fakta dan
melakukan
pencobaan,
menganalisis,
dan
mengelompokkannya. Pada tahap ini, peserta didik
mencoba untuk membuat hipotesis (dugaan) dan
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melihat relasi sebab-akibat, 4). Peserta didik
membuat penjelasan mengenai aspek-aspek yang
diteliti berkaitan dengan hipotesis, kemudian
membuat kesimpulan, 5). Peserta didik memikirkan
kembali proses pengembangan pemikiran dan
peneliti sehingga mendapat pengetahuan tentang
cara meneliti atau cara beerfikir yang lebih baik.

mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga yang
menjadi ciri-ciri kreativitas belajar siswa adalah
sebagai berikut: 1. dorongan rasa ingin tahu yang
besar, 2. Mempunyai pendapat sendiri, 3. Bebas
dalam menyatakan pendapat, 4. Memberi banyak
gagasan atau usul terhadadp suatu masalah, 5.
Dapat bekerja sendiri, 6. Suka dengan hal-hal sulit.

Dari langkah-langkah model pembelajaran Inkuiri
diatas yang dikemukakan oleh para ahli,
merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Dimana dalam model pembelajan ini dapat
mengembangkan 3 aspek, yaitu Kognitif, Afektif,
dan Psikomotorik bagi peserta didik. Disinilah
letak ketrampilan yang dimiliki oleh seorang guru
dalam mengembangkan model pembelajarannya,
guru dituntut untuk lebih memotivasi, fasilitator,
dan menjadi ispirasi dalam membantu peserta didik
aktif, mental yang kuat, dan memiliki kreativitas
untuk mengembangkan semua potensi yang
dimilikinya, serta dapat berinteraksi dengana baik
antara guru maupun antar peserta didik.

Kreativitas siswa akan nyata jika guru Pendidikan
Agama Kristen benar-benar menerapkan model
pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan
Agama Kristen. Guru Pendidikan Agama Kristen
dalam menerapkan model pembelajaran dengan
benar merupakan sumber inspirasi bagi siswa untuk
mengembangkan potensi ini akan membawa siswa
dalam perbuatan kreatif, yaitu secara mandiri dan
aktif mencari informasi dari pelajaran. Semakin
baik penerapan model pembelajaran inkuiri maka
kreativitas belajar siswa akan semakin tinggi.

Model pembelajaran Inkuiri merupakan rangkaian
kegiatan pembelajaran antara guru dan peserta
didik yang menekankan siswa untuk lebih berperan
aktif, berfikir secara kritis, logis dan analitis untuk
mencari serta menemukan sendiri jawaban dari
permasalahan yang sedang terjadi sedangkan guru
berperan sebagai vasilitator, motivator, pengaruh
dan bimbingan siswa untuk belajar.
Jadi,
penggunaan model pembelajaran inkuiri yang baik
dan tepat akan merangsang siswa untuk lebih
berfikir kreatif dan aktif, juga dapat menggali
setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki siswa
untuk dikembangkan sesuai dengan materi yang
telah diterimanya sehingga dengan demikian ilmu
pengetahuan tersebut akan lebih muda di mengerti
siswa. Sehinga ciri-ciri model pembelajaran inkuiri
sebagai berikut: 1. Menekankan kepada aktivitas
siswa secara maksimal untuk mencari dan
menemukan, 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan
peserta didik diarahkan untuk mencari dan
menemukan sindiri dari suatu yang dipertanyakan
sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap
percaya diri, 3. Mengembangkan kemampuan
berfikir secara sistimatis, logis, dan kritis atau
kemampuan intelektual sebagai bagian proses
mental. Pada hakekatnya Kreativitas merupakan
kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu
yang baru, baik berupa gagasan maupun karya
nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun
konbinasi dengan hal-hal yang sudah, yang
semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah
ada sebelumnya. Kreativitas belajar bukan hanya
dengan kemampuan berfikir, kreativitas belajar
juga dengan berkaitan dengan kesibukan siswa
secara positif dalam belajar. Sibuk belajar dalam
arti berperan aktif dalam proses belajar sampai

METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode kuantitatif inferensial. Sugiyono (2016:9)
mengemukakan
bahwa
metode
penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang
berlandaskan
pada
filsafat
positivisme,
digunanakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan
instrument,
analisis
data
bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Statistik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah statistik
inferensial. Menurut Sugiyono (2016:148)
“Statistik inferensial adalah teknik statistik yang
digunakan untuk menganalisis data sampel dan
hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini
akan cocok digunakan bila sampel diambil dari
populasi yang jelas, dan teknik pengambilan
sampel dari populasi itu dilakukan secara random”.
Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Siantar
Narumonda kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Oktober-Noverber 2018.
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII
SMP Negeri 1 Siantar Narumonda yang berjumlah
102 orang, yang terdiri dari 4 kelas. Sampel
penelitian berjumlah 46 orang. Dalam penelitian
yang dilaksanakan
ada dua variabel yang
berhubungan yaitu: 1). Variabel bebas (X) yaitu
Model pembelajaran Inkuiri oleh guru PAK dengan
indikator: a. Menekankan kepada aktivitas siswa
secara maksimal untuk mencari dan menemukan, b.
Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik
diarahkan untuk mencari dan menemukan sindiri
dari suatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan
dapat menumbuhkan sikap percaya diri, c.
Mengembangkan kemampuan berfikir secara
sistimatis, logis, dan kritis atau kemampuan
intelektual sebagai bagian proses mental; 2).
Variabel terikat (Y) yairu kreativitas belajar siswa,
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dengan indikator: 1. dorongan rasa ingin tahu yang
besar, 2. Mempunyai pendapat sendiri, 3. Bebas
dalam menyatakan pendapat, 4.Memberi banyak
gagasan atau usul terhadap suatu masalah, 5. Dapat
bekerja sendiri, 6. Suka dengan hal-hal sulit.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini,
baik untuk variabel x ( Model pembelajaran inuiri
oleh guru PAK) maupun vriabel Y (kreativitas
belajar siswa ) adalah angket tertutup (guesioner).
Sebelum instrumen digunakan sebagai instrumen
penelitian diujicobakan dengan uji validitas untuk
mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang
digunakan dengan rumus korelasi Product Moment,
dan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana
alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat
diandalkan
dengan
rumus
Formula
AlphaCronbach. Untuk menguji hipotesis yang
telah ditentukan apakah diterima atau ditolak, maka
dilakukan pengolahan dan analisis data jawaban
reponden dengan uji korelasional dan uji regresi
linier sederhana.

HASIL
Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh nilai
koefisien korelasi (r xy) sebesar 0,614 > 0,291,
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang positif antara Model Pembelajaran
Inkuiri Oleh Guru Pendidikan Agama Kristen
terhadap Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP
Negeri 1 Siantar Narumonda Kabupaten Toba
Samosir Tahun Pembelajaran 2018/2019.
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan
Uji-t diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu
5,160 > 2,021. Hal ini berarti terdapat hubungan
yang signifikan Model Pembelajaran Inkuiri Oleh
Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap
Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1
Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Tahun Pembelajaran 2018/2019 pada taraf
signifikansi 0,05.
Berdasarkan uji pengaruh (koefisien determinasi)
diperoleh r2 = 37,69%, Hal ini berarti Kreativitas
Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Siantar
Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tahun
Pembelajaran 2018/2019 dipengaruhi Model
Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen sebesar 37,69%
Berdasarkan Analisis Varians diperoleh nilai Fhitung
> Ftabel sebesar 26,15>4,04 Hal ini berarti terdapat
pengaruh signifikan antara Model Pembelajaran
Inkuiri Oleh Guru Pendidikan Agama Kristen
terhadap Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP
Negeri 1 Siantar Narumonda Kabupaten Toba
Samosir Tahun Pembelajaran 2018/2019 teruji
kebenarannya pada taraf signifikansi 0,05

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi
diperoleh sebesar r 2 = 37,69%. Lebih lanjut, setelah
dilakukan analisis dengan persamaan regresi
diperoleh nilai Fhitung = 26,15 sedangkan Ftabel =
4,04 pada taraf signifikansi 0,05. Karena Fhitung >
Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang
menyatakan terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Model Pembelajaran Inkuiri Oleh
Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap
Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1
Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Tahun
Pembelajaran
2018/2019
teruji
kebenarannya pada taraf signifikansi 0,05.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
kepada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Siantar
Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tahun
Pembelajaran 2018/2019 yang menunjukkan bahwa
Model Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen berhubungan dengan Kreativitas
Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Siantar
Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tahun
Pembelajaran 2018/2019, hal ini dibuktikan dengan
uji hubungan diperoleh rhitung > rtabel sebesar 0,614 >
0,291 dan thitung>ttabel sebesar 5,160 > 2,021 hal ini
menunjukkan
bahwa
hubungan
Model
Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen terhadap Kreativitas Belajar Siswa
Kelas VIII SMP Negeri 1 Siantar Narumonda
Kabupaten Toba Samosir Tahun Pembelajaran
2018/2019 mempunyai hubungan yang positif dan
signifikan. Hal ini berarti Kreativitas Belajar Siswa
akan meningkat seiring dengan terlaksananya
Model Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen. Berdasarkan uji pengaruh
menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara Model Pembelajaran Inkuiri Oleh
Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap
Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1
Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Tahun Pembelajaran 2018/2019, hal ini dibuktikan
dengan uji determinasi r2 = 37,69% dan Uji
Signifikan pengaruh diperoleh Fhitung>Ftabel(=0,05,1.44)
sebesar 26,15>4,04. Hal ini berarti dengan Model
Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen akan meningkatkan Kreativitas
Belajar Siswa.Hasil penelitian ini sejalan dengan
pendapat Usman yang di kutip Istarani (2014:133)
mengemukakan “model pembelajaran inkuiri
memiliki manfaat dalam meningkatkan kreativitas
belajar siswa”. Selanjutnya Menurut Oemar
Hamalik (2006:220) mengatakan bahwa manfaat
model pembelajaran Inkuirui adalah: 1).
Ketrampilan berfikir kritis dan berfikir edukatif
yang diperlukan berkaitan dengan pergumulan data
yang bertalian dengan kelompok hipotesis; 2).
Keuntungan dari siswa dari pengalaman kelompok
di mana mereka berkomunikasi, berbagai tanggung
jawab, dan bersama-sama mencari pengetahuan; 3).
Kengiatan-kengiatan belajar disajikan dengan
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semangat yang dapat menambah motivasi dan
memajukan partisipasi.
PENUTUP
Simpulan
a. Model pembelajaran Inkuiri adalah
suatu
proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan
masalah, merencanakan eksperimen, melakukan
eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis
data serta rangkaian kegiatan pembelajaran
yang menekankan kepada proses berfikir dan
analitis untuk mencari dan menemukan sendiri
jawaban
dari
suatu
masalah
yang
dipertanyakan.
b. Kreativitas belajar adalah kemampuan seorang
guru menciptakan siswa aktif, berani
menyatakan pendapat, mampu berargumen,
kemudian mampu memberikan solusi sesuai
potensi yang di milikinya, serta kemampuan
siswa dalam mengikuti pembelajaran, baik
belajar kelompok, bermain peran dan
memecahkan masalah, dengan demikian siswa
akan dapat menciptakan hal-hal baru dan karya
baru dalam proses belajar mengajar.
c. Setelah dilakukan penelitian dan sesuai dengan
hasil analisa data, maka diketahui bahwa
hipotesa penelitian yang diterima, yaitu terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara Model
Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen terhadap Kreativitas Belajar
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Siantar
Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tahun
Pembelajaran 2018/2019. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa apabila Model
Pembelajaran Inkuiri Oleh Guru Pendidikan
Agama Kristen dilaksanakan dengan baik maka
Kreativitas Belajar Siswa akan meningkat
terutama pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Kristen.
Saran
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan, dengan ini disarankan:
1. Guru PAK diharapkan mampu menerapkan
model pembelajaran Inkuri dalam proses
mengajar di kelas agar pembelajaran
berlangsung efektif yang pada akhirnya
mencapai
tujuan
pembelajaran
yang
diharapkan.
2. Kepada para siswa dengan adanya model
pembelajaran inkuiri oleh guru PAK maka
peserta didik makin aktif dalam belajar tanpa
harus bergantung kepada apa yang diberikan
oleh guru PAK, tetapi berusaha mencari

3.

4.

sendiri jawaban dari setiap permasalahan dari
berbagai informasi dan sumber lainnya.
Kepada kepala sekolah agar tetap memiliki
kerja sama dengan guru PAK dalam
menggunakan model pembelajaran inkuiri
kepada anak didik dalam mengembangkan
kreativitas belajar.
Berdasarkan hasil penelitian melihat besarnya
pengaruh model pembelajaran inkuiri oleh
guru PAK terhadap kreativitas belajar untuk
itu disarankan kepada guru PAK agar
mempertahankan
penerapan
model
pembelajaran
inkuiri
dalam
proses
pembelajaran.
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