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Salah satu aspek mata pelajaran IPA di tingkat SD adalah untuk 
mengembangkan kreativitas siswa agar dapat mempelajari IPA dengan mudah. 
Namun kenyataannya, kreativitas siswa selama proses pembelajaran IPA di dalam 
kelas masih tergolong kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan proses 
pembelajaran IPA yang berlangsung saat ini cenderung berpusat pada guru 
dengan lebih mengandalkan metode ceramah dan buku serta kurang merangsang 
kreativitas siswa dalam belajar. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas 
siswa dalam belajar IPA pada materi sumber daya alam dengan menggunakan 
metode diskusi di kelas IV SD Negeri 056002 Stabat T.A 2011/2012. Penelitian 
ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 
siklus. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas IV SD Negeri 056002 Stabat T.A 
2011/2012 sebanyak 1 kelas dengan jumlah siswa 40 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar format observasi kreativitas siswa dalam belajar dan 
kegiatan peneliti selama proses pembelajaran. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil  penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas siswa dalam 
belajar IPA dengan menggunakan metode diskusi. Pada pertemuan pertama siklus 
I diperoleh rata-rata skor kreativitas siswa secara klasikal sebesar 1,74 (rendah) 
dan secara klasikal terdapat sebanyak 22 orang (55%) yang dinyatakan kreatif 
dalam belajar. Pada pertemuan kedua siklus I rata-rata skor kreativitas siswa 
meningkat menjadi 2,04 (sedang) dan sebanyak 29 orang (72,5%) siswa 
dinyatakan kreatif dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa secara klasikal pada 
pertemuan pertama dan kedua siklus I, para siswa dinyatakan masih belum kreatif 
dalam belajar karena masih kurang dari 85%. Setelah dilakukan perbaikan pada 
siklus II pertemuan pertama diperoleh rata-rata skor sebesar 2,59 (sedang) dan 
sebanyak 35 orang (87,5%) siswa dinyatakan kreatif dalam belajar, pada 
pertemuan kedua siklus II rata-rata kreativitas siswa secara klasikal meningkat 
menjadi rata-rata 2,82 (sedang) dan sebanyak 36 orang (90%) siswa dinyatakan 
kreatif dalam belajar. Hal ini berarti bahwa secara klasikal baik pada pertemuan 
pertama dan kedua siklus II secara klasikal kreativitas siswa dinyatakan telah 
meningkat dan jumlah siswa yang dinyatakan telah kreatif lebih dari 85%. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian selama 2 siklus dapat disimpulkan 
bahwa dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan kreativitas 
siswa dalam belajar IPA pada materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri 
056002 Stabat T.A 2011/2012. Sebagai tindak lanjut diharapkan kepada guru 
untuk dapat menggunakan metode diskusi dalam meningkatkan kreativitas siswa 
dalam belajar IPA. 
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