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YuanaYennita. NIM : 081211910013. Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa 
dengan Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe TPS Pada Pelajaran PKn  
Kelas IV SD Negeri 106161 Laut Dendang.  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan model 
pembelajaran cooperative learning tipe TPS dapat meningkatkan kreativitas belajarar siswa pada 
mata pelajaran PKn dikelas IV SD Negeri 106161 Laut Dendang. 

Subjek dalam penelitian tidakan kelas ini adalah peserta didik kelas IV yang berjumlah 
42 orang yang terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 26 peserta didik perempuan di SD Negeri 
106161 Laut Dendang. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan model 
pembelajaran cooperative learning tipe TPS dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta 
didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pelajaran PKn 
dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe TPS di kelas IV SD Negeri 
106161 Laut Dendang. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus, 
dimana setiap siklus dilakukan 2x 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 1, peneliti terlebih dahulu 
mengamati proses pembelajaran awal siswa atau prasiklus yang bertujuan selain untuk 
mengetahui kreativitas belajar siswa juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam 
proses kegiatan belajar mengajar. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi kreativitas 
belajar siswa dan angket kreativitas belajar siswa dengan indikator : memiliki keterampilan 
berpikir lancar, fleksibel, orisinal, mengelaborasi, menilai, memiliki rasa ingin tahu, imajinatif, 
merasa tertantang, berani mengambil resiko, dan memiliki rasa menghargai.  

Berdasarkan analisis data observasi pada siklus 1 pertemuan 1 diperoleh 7 orang 
memiliki kreativitas belajar baik (16,66%), 1 orang memiliki kreativitas belajar  cukup (2,3%), 7 
orang memiliki kreativitas belajar kurang  (16,66%), 27 orang memiliki kreativitas belajar sangat 
kurang (64,28%). Pada siklus 1 pertemuan ke 2 mengalami perubahan yaitu : 6 orang memiliki 
kreativitas belajar sangat baik (14,28%), 15 orang memiliki kreativitas belajar baik (23,80%), 19 
orang memiliki kreativitas belajar cukup (45,23%), 2 orang memiliki kreativitas belajar kurang 
(19,04%). Pada siklus 2 pertemuan ke 1 persentase kreativitas belajar siswa semakin meningkat 
dan sesuai dengan  persentase yang ingin dicapai pada tingkat kreativitas belajar siswa, yaitu : 11 
orang memiliki kreativitas belajar  sangat baik (26,19%), 25 orang memiliki kreativitas belajar 
baik (59,23%), 4 orang memiliki kreativitas belajar cukup (9,52%), 2 orang memiliki kreativitas 
belajar  kurang (4,76%). Dan pada siklus 2 pertemuan ke 2 presentase kreativitas belajar siswa 
sangat meningkat dan sesuai dengan presentase yang ingin dicapai pada tingkat kreativitas 
belajar siswa yaitu : 31 orang siswa memiliki kreativitas belajar kriteria sangat baik (73,80%),10 
orang siswa memiliki kreativitas belajar baik (23,80%), dan 1 orang memperoleh kriteria cukup 
(2,38%) Sedangkat berdasarkan analisis data yang diperoleh dari angket pada siklus I adalah : 22 
orang memiliki kreativitas belajar baik (52,83%), 17 orang memiliki kreativitas belajar  cukup 
(40,47%), 3 orang  memiliki kreativitas belajar kurang(7,14%). Dan pada siklus II diperoleh 



:38orang memiliki kreativitas belajar  baik dan sangat baik (90,47%), 4 orang memiliki 
kreativitas belajar cukup (9,52%). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerpa model 
pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pelajaran 
PKn di kelas IV SD Negeri 106161 Laut Dndang.Oleh karena itu, model pembelajaran 
cooperative learning tipe TPS dapat diterapkan sebagai salah satu alternatife dalam 
meningkatakan kreativitas belajar siswa. 
 
 
 

 
 


