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ABSTRAK 

KEZIA GLORIA HATI BR SEMBIRING. NIM : 1123111044. Penerapan Strategi 

Inkuiri untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD 

Negeri 105271 Serbajadi  TA 2015 / 2016.  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan 

strategi inkuiri dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran 

IPA di Kelas V SD Negeri 105271 Serbajadi ? 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas V yang 

berjumlah 32 orang yang terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik 

perempuan di SD Negeri 105271 Serbajadi. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

penggunaan strategi pembelajaran inkuiri dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam 

belajar IPA materi pokok gaya magnet. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kreativitas belajar siswa pada pelajaran IPA dengan menggunakan strategi inkuiri di 

kelas V SD Negeri 105271 Serbajadi. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 

siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan..dalam setiap siklus dilakukan 

melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Alat 

pengumpul data yang digunakan adalah angket dan observasi. Sebelum dilakukan 

tindakan pada siklus I, peneliti terlebih dahulu mengamati proses pembelajaran awal 

siswa atau prasiklus yang bertujuan untuk mengetahui kreativitas belajar siswa dan 

kekurangan-kekurangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan analisis data observasi pada kondisi awal di peroleh 6 orang 

memperoleh kriteria kreatif (18,75%), 3 orang memiliki kreativitas belajar cukup 

(9,375%), 23 orang memiliki kreativitas belajar kurang (71,875%). Pada siklus I 

mengalami perubahan yaitu : 7 siswa (21,875%) memperoleh kriteria sangat kreatif, 11 

siswa (34,375%) memperoleh kriteria kreatif, 5 siswa (15,625%) memperoleh kriteria 

cukup, dan 9 siswa (28,125%)  memperoleh kriteria kurang. Dan pada siklus II 

presentase kreativitas belajar siswa semakin meningkat dan sesuai dengan presentase 

yang ingin dicapai pada tingkat kreativitas belajar siswa, yaitu : 17 siswa (53,125%) 

memperoleh kriteria sangat kreatif, 9 siswa (28,125%) memperoleh kriteria kreatif,  4 

siswa (12,50%) memperoleh kriteria cukup dan 2 (6,25%) siswa memperoleh kriteria 

kurang. Sedangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari angket pada siklus I 

adalah : 4 siswa (12,50%) memperoleh kriteria sangat kreatif, 16 siswa (50%) 

memperoleh kriteria kreatif, 6 siswa (18,75%) memperoleh kriteria cukup, dan 6 siswa 

(18,75%) memperoleh kriteria kurang. Dan pada siklus II diperoleh: 14 siswa (43,75%) 

memperoleh kriteria sangat kreatif, 12 siswa (37,50%) memperoleh kriteria kreatif, 3 

siswa (9,375%) memperoleh kriteria cukup, dan 3 siswa (9,375%) memperoleh kriteria 

kurang. Penilaian pada penilai yang dilakukan oleh wali kelas V pada siklus I 

memperoleh presentase 66,25% dan pada siklus II Presentasenya sebesar 85% 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi inkuiri dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA di 

kelas V SD Negeri 105271 Serbajadi. Oleh karena itu, strategi pembelajaran inkuiri 

dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kreativitas belajar 

siswa. 
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