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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru serta mengatasi permasalahan 

kreativitas pada anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pelepah 

pisang. Oleh karena itu, untuk mencapai apa yang dimaksudkan di atas, maka 

penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci.1

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (classroom action research) yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas bekerja sama dengan peneliti 

yang menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran.2

Manfaat penelitian tindakan kelas menurut Supardi dapat dilihat dan 

dikaji dalam beberapa komponen pendidikan dan/atau pembelajaran di kelas, 

antara lain:3

1. Inovasi pembelajaran

                                                          
1 Aqib, Z. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru. Bandung: CV Yrama Widya. 2009, 

h. 15
2 Arikunto, Suharsimin. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 57
3 Supardi. Kreativitas, Kebudayaan dan Pengembangan Iptek. Bandung: Alfabeta. 

2009, h. 107
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2. Pengembangan kurikulum di tingkat regional atau nasional

3. Peningkatan profesionalisme pendidikan.

B. Lokasi, Subjek dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK Wasintalalo Kecamatan 

Batupoaro Kota Baubau. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah anak-anak kelompok B yang berusia 5-6 tahun di TK Wasintalalo 

Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dengan jumlah anak 19 orang.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan model 

Elliot yang terdiri atas komponen penelitian tindakan (perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi) dalam suatu sstem spiral yang sering terkait. Model ini 

lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian karena setiap siklus dimungkinkan 

terdiri atas beberapa aksi yaitu tiga sampai lima aksi. Sementara itu setiap aksi 

kemungkinan terdiri dari beberapa langkah atau step yang terealisasi ddalam 

bentuk kegiatan mengajar. Maksud susunannya secara terperinci pada Penelitian 

Tindakan Kelas model Elliot ini, agar terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara 

taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar.4

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu 1) 

perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi/pengamatan, dan 4) refleksi. Adapun 

siklus tindakan  yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai  berikut:

                                                          
4 Aqib, Z. op cit, h. 42
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Bagan 3.1
Riset Aksi Model Elliot5

D. Prosedur Penelitian 

Adapun posedur/langkah-langkah mengenai penelitian tindakan klas 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan 

Pada tahap awal (siklus 1), peneliti memberikan pengarahan beberapa 

bentuk-bentuk kepada anak dengan membebaskan anak berkarya sesuai dengan 

                                                          
5 Muslihuddin. Kiat Sukses Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Rizqi 

Press 2009, h. 71
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kemampuan dan keinginannya untuk membuat bentuk-bntuk sederhana 

menggunakan pelepah pisang.

Jika pada siklus 1 terjadi kekurangan, maka akan dilaksanakan pada 

tahap kedua (siklus 2), begitu seterusnya.

Langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mengadakan tindakan terdiri 

dari:

a. Memberikan informasi kepada guru mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan.

b. Membuat skenario dan rencana pembelajaran berupa RKH (Rencana 

Kegiatan Harian) dengan memilih tema dan sub tema.

c. Guru menyiapkan fasilitas dan media berupa pelepah pisang, pewarna, 

kertas HVS.

d. Membuat dan menyiapkan format penilaian awal dan akhir yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada proses pelaksanaan tindakan kelas, peneliti berkolaborasi dengan 

guru kelas selama kegiatan pembelajaran. Guru membantu peneliti mengarahkan 

anak ketika kegiatan berlangsung dalam meningkatkan kreativitas melalui 

kegiatan menctak dengan media pelepah pisang. Selain sebagai observer, peneliti 

juga berperan sebagai pelaksana tindakan yang berkolaborasi dengan guru kelas.
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3. Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses tahapan 

tindakan berlangsung. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak 

tindakan yang telah diberikan telah mencapai sasaran.

4. Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan. Refleksi merupakan kegiatan analisis yang dilakukan untuk 

merenungkan kembali secara intensif kejadian-kejadiann atau peristiwa yang 

menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan.6

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data 

yang diinginkan, sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam suatu penelitian, data 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis yang 

sudah dirumuskan. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat 

evaluasi karena mengevaluasi adalah proses memperoleh data tentang sesuatu 

yang diteliti.

Data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, meliputi data hasil obsevasi, 

wawancara dan dokumentasi.

Berikut kisi-kisi instrumen yang digunakan oleh peneliti:

                                                          
6 Wardani. Hubungann Antara Intelegensi dengan Kreativitas. Skripsi FIP UPI. 

Bandung: Tidak Dipublikasikan. 2006, h. 2
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Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Meningkatkan Kreativitas Anak

Variabel Sub Variabel Indikator Sub Indikator 
Kreatvitas 1. Orisinalitas 

(Keaslian)
Kemampuan 
untuk 
menghasilkan 
gagasan atau ide 
asli dari sebuah 
pemikiran 
(mencipta, 
membuat, 
menghasilkan)

1. Anak dapat menciptakan atau 
membuat hasil karya yang berbeda 
dan tidak meniru guru/temannya

2. Anak mampu memberi ide yang 
berbeda dari teman

3. Anak mampu menciptakan hasil 
karya dari berbagai media yang 
disediakan guru

2. Fleksibilitas 
(Keluwesan)

Kemampuan 
untuk 
menggunakan 
berbagai macam 
cara dalam 
menyelesaikan 
tugasnya

1. Anak dapat menggunakan 
beragam bentuk pelepah pisang 
untuk menyelesaikan tugasnya

2. Anak mampu bereksperimen untuk 
membuat karya dengan berbagai 
media

3. Anak dapat menjawab berbagai 
pertanyaan dari hasil karyanya 
yang diungkap mlalui verbal

3. Fluency 
(Kelancaran)

Kemampuan 
untuk 
mengemukakan 
ide-ide untuk 
memecahkan 
suatu masalah

1. Anak dapat membuat/menciptakan 
hasil karya yang kreatif tnpa 
hambatan dan tidak banyak 
bertanya  

2. Anak mampu menghasilkan gagasan 
dalam bentuk verbal dan hasil karya

4. Elaboration 
(Penguraian)

Kemampuan 
menyatakan 
pengarahan ide 
secara terperinci 
untuk 
mewujudkan ide 
menjadi 
kenyataan

1. Anak mampu menyelesaikaan 
pekerjaannya tanpa dibantu teman  
atau guru

2. Anak mampu menemukan cara yang 
berbeda dari teman untuk 
menyelesaikan pekerjaannya sendiri

3. Anak dapat menceritakan hasil 
karya yang dibuatnya  secara jelas 
kepada orang lain

Keterangan: Kisi-kisi diadaptasi dari Kurikulum 2004 Standar Komptensi Taman 
Kanak-kanak dan Raudhtul Athfal



44

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengaman (pengambilan data) untuk memotret 

seberaapa jaauh efek tindakan telah tercapai.7 Karl berpendapat bahwa 

observasi adalah tindakan yang merupakan penafsiran teori.8 Observasi adalah 

teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada situasi tertentu. 

Pengamatan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

tujuan untuk melihat peristiwa yang terjadi secara terus menerus dalam setiap 

siklus. Data-data yang diperoleh dalam observasi ini dicatat dalam suatu 

catatan observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan secara bebas maupun terstruktur. 

Sementara itu pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui 

wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang 

terkait dengan penelitian secara lengkap dan jelas. Alasan menggunakan teknik 

ini karena dengan mendapat jawaban secara langsung dari narasumber akan 

memperjelas hasil penelitian yang disesuaikan dengan pertanyaan tentang 

jadwal yang akan diteliti. Berdasarkan kisi-kisi di atas, maka instrumen yang 

                                                          
7 Arikunto. Op cit, h. 127
8 Rochiati Wiriaatmadja. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Remaja 

Roasdakarya. 2005, h. 104
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dibuat adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi untuk guru dan 

anak yang dikembangkan dalam format-format berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara Guru Sebelum Dilakukan Tindakan 

No Aspek yang ditanyakan Deskripsi
1 Hal atau tindakan apa 

yang dilakukan oleh Ibu 
dalam meningkatkan 
kreativitas anak dalam 
proses pembelajaran?

2 Melalui penerapan 
pembelajaran yang sudah  
dilakukan, apakah tujuan 
peningkatan kreativitas 
anak sudah tercapai?

3 Media apa saja yang 
digunakan oleh Ibu 
dalam kegiatan 
peningkatan kreativitas 
anak?

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara Guru Setelah Dilakukan Tindakan

No Aspek yang ditanyakan Deskripsi
1 Apakah Ibu pernah 

memberikan kegiatan 
mencetak dengan pelepah 
pisang dalam proses 
pembelajaran?

2 Bagaimana tanggapan 
Ibu terhadap penerapan 
kegiatan mencetak 
dengan pelepah pisang 
dalam meningkatkan 
kreativtas anak yang 
telah dilakukan?

3 Apa saran Ibu terhadap 
penerapan kegiatan 
teknik mencetak dengan 
pelepah pisang dalam 
meningkatkan kreativitas 
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anak yang telah 
dilakukan?

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk 

memperoleh data-data anak yang menjadi subjek penelitian, foto yang diambil 

pada saat kegiatan berlangsung dan laporan-laporan berupa RKH dan RKM.

I. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh/terkumpul selama penelitian, diolah dan 

dianalisis untuk diinterpreatsikan. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam beberapa tahapan seperti 

menurut Miles dan Huberman yaitu:9

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, 

mengimplikasi, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah 

yang muncul dalam catatan-catatan lapangan dilanjutkan untuk mereduksi 

data (meringkas, mencoding, menelusuri, tema, membuat klusteer, 

membuat partisi, menulis memo). Dan proses reduksi/trnsformasi terus 

berlangsung hingga laporan akhir selesai ditulis

2. Tampilan Data

Pada tahap kedua dari aktivitas analisis data mendefinisikan tampilan 

sebagai penghimpunan informasi secara terorganisir yang memungkinkan 

                                                          
9 ibid. h. 137
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kita untuk menarik kesimpulan dan melaksanakan tindakan. Melihat 

penampilan-penampilann data membantu kita memahami apa yang terjadi 

dan melaksanakan sesuatu analisis atau tindakan lebih jauh yang 

didasarkan pada pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan atau 

verifikasi. Dari tahap awal pengumpulan data, guru dan peneliti mulai 

menelusuri makna-makna dari data yang diperoleh, mencatat rutinitas-

rutinitas, aliran-aliran kuasatif, dan proposisi-proposisi. Dalam menarik 

kesimpulan peneliti menghitung dengan melakukan perhitungan Distribusi 

Frekuensi dengan mencari persentase sebagai berikut:

P = x 100%

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Anak

I. Indikator Kinerja

Untuk menentukan keberhasilan dan keefektifan dalam penelitian ini, 

maka dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. 

Adapun keberhasilan penelitian ini adalah apabila kreativitas anak secara 

keseluruhan mengalami peningkatan minimal sebesar 80%.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitan ini dilaksanakan di TK Wasintalalo Kelurahan Nganganaumala 

Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. TK ini terletak tepat disebelah Kantor Lurah 

Nganganaumala. TK Wasintalalo memiliki luas tanah 150 m2 dengan 3 ruang 

yaitu ruang kepala sekolah, dan 2 ruang kelas. Perlengkapan alat permainan 

edukatif yang dimiliki oleh TK Wasintalalo dapat dikatakan sudah memadai, baik 

permainan di dalam kelas maupun di luar kelas. Alat permainan edukatif yang ada 

di dalam ruangan diantaranya balok, lego, puzzle,dan alat perlengkapan masak-

masakan. Sedangkan alat permainan eduklatif yang ada di lar ruangan adalah 

ayunan, perosotan dan jungkat-jungkit.

Selama melakukan penelitian, peneliti mengambil setting tempat di 

dalam ruang kelas, khususnya ruang kelas kelompok B, dimana anak kelompok B 

yang menjadi subjek penelitian peningkatan kreativitas ini.

2. Kondisi Awal Kreativitas Anak sebelum Dilakukan Tindakan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, kondisi awal anak sebelum 

dilakukan tindakan ditemukan beberapa kasus dalam kegiatan mencetak yaitu 

dalam kegiatan mencetak kelancaran anak dalam mengemukakan gagasan tentang 

apa yang dia cetak masih dibantu oleh guru dengan diberi pancingan jawaban 

pertanyaan yang diajukan, keuletan anak dalam menyelesaikan karya belum 


