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Rendahnya kreativitas siswa dalam menulis karangan narasi di kelas V SD Negeri 

107400 Bandar Khalipah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sulitnya 

menuangkan ide dalam karangan, waktu pembelajaran kurang efektif, dan metode 

yang digunakan guru hanya metode ceramah. Dalam penelitian ini penulis  
menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan anak, yaitu 

strategi pembelajaran konstruktivis. Dalam pembelajaran, guru mengaitkan materi 

pelajaran dengan dunia nyata sehingga mendorong anak mengkonstruk 

pengalamannya kedalam karangan narasi.  

Dari hasil penelitian, pada siklus I pertemuan pertama siswa yang kreativitasnya 
tergolong kurang terdapat 34 orang (75%), yang tergolong cukup terdapat 8 orang 

(18%), yang tergolong kreatif 3 (7 %), dan yang tergolong tinggi tidak ada (0%) 

pada pra siklus. Sedangkan pada siklus I pertemuan kedua, diperoleh data bahwa 

21 orang (46,7 %) tergolong kurang kreatif, 14 0rang (31,1 %) tergolong cukup 

kreatif, 10 orang (22,2 %) tergolong Kreatif, dan belum ada siswa (0 %) yang 
kreativitas belajarnya tergolong sangat Kreatif. Kemudian pada siklus II 

pertemuan pertama, diperoleh data ada sebanyak 6 orang siswa (13,3%) tergolong 

kurang kreatif, 8 orang (17,7%) dengan kategori cukup kreatif, 22 orang (49%) 

dengan kategori kreatif, dan 9 orang (20%) dengan kategori sangat kreatif. 

Sedagkan pada pertemuan kedua pada siklus II, diperoleh data 3 orang siswa 
(6,7%) kriteria kurang kreatif, 11 0rang siswa (24,4%) kriteria cukup kreatif, 17 

orang siswa (37,8%) kriteria kreatif, dan 14 orang siswa (31,1%) termasuk dalam 

kriteria sangat kreatif. Secara klasikal, persentase perubahan tingkat kreativitas 

siswa dalam menulis karangan narasi mencapai 89%.  

Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Konstruktivis untuk meningkatkan kreativitas siswa pada pelajaran bahasa 

Indonesia dengan materi pokok menulis karangan narasi dikatakan berhasil.  

Penggunaan strategi pembelajaran Konstruktivis pada pelajaran Bahasa Indonesia 

materi pokok menulis karangan narasi membuat siswa menjadi lebih aktif, lebih 

semangat dan lebih kreatif belajar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut 
dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran Konstruktivis 

pada pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menulis karangan narasi dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa di kelas V SD Negeri 107400 Bandar 

Khalipah Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 

 


