
ABSTRAK

IKA RAHAYU, NIM : 108313135, “MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBERIAN TUGAS PADA MATA 
PELAJARAN  BAHASA INDONESIA DI  KELAS  IV  SD  NEGERI  016514 
DOLOK  ESTATE,  KECAMATAN  LIMA  PULUH,  KABUPATEN  BATU 
BARA TAHUN PELAJARAN 2011/2012.

Masalah  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini  adalah  masalah  rendahnya 
kreativitas siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis pantun di kelas IV 
SD  Negeri  016514 Dolok  Estate.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui 
peningkatan kreativitas siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi Menulis Pantun 
dengan menggunakan metode pemberian tugas di kelas IV SDN 016514 Dolok Estate 
T.A 2011/2012. Dengan adanya kreativitas siswa dalam belajar sehingga tujuan dari 
pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.

Hipotesis pada penelitian ini adalah “setelah penggunaan metode  pemberian 
tugas  pada  materi  Menulis  Pantun  dapat  meningkatkan  Kreativitas  siswa  pada 
pelajaran  Bahasa  Indonesia   di  kelas  IV  SD Negeri  016514  Dolok  Estate  T.A 
2011/2012.

Penelitian  ini  dilakukan di  SD Negeri  016514 Dolok  Estate,  dengan  jenis 
penelitian  yaitu  “Penelitian  Tindakan  Kelas”.  Subjek  dalam penelitian  ini  adalah 
siswa kelas  IV yang berjumlah 26 siswa, objek dalam penelitian ini adalah metode 
pemberian tugas, dan data dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi dan 
angket.

Berdasarkan angket awal yang dilakukan terhadap 26 siswa terdapat 10 orang 
siswa  (38,5%)  yang  mendapatkan  hasil  belajar  rendah  dan  hanya  4 orang  siswa 
(15,4%) yang memiliki nilai baik dan nilai rata-rata yang diperoleh 64,3%. Kemudian 
pada siklus I ada 6 orang siswa atau (23,1%) yang mendapat kriteria nilai baik dengan 
rata-rata nilai 65,2% . Pada siklus II meningkat menjadi 21 orang atau (80,8%) pada 
kriteria  kreativitas  baik  dan  rata-rata  nilai  yang  diperoleh  86,5%.  Pada  angket 
pertemuan akhir terdapat 3 orang siswa (11,5%) yang mendapat hasil belajar rendah 
dan hanya 21 orang siswa (80,7%) yang mendapat hasil belajar baik dan nilai rata-
rata yang diperoleh 80,5%. 

Berdasarkan hasil penelitiaan mulai dari siklus I dan siklus II  secara empiris 
telah  terbukti  adanya  peningkatan  yang  signifikan.  Dengan  demikian  penggunaan 
metode pemberian tugas dapat meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 016514 Dolok Estate Kec. Lima Puluh Kab. 
Batu Bara.


