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c. Kolase

Kertas bemacam=macam bentuk disusun menjadi sebuah gambar pada sehelai

kertas HVS, lalu di lem.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan kelas.

Pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan PTK dalam peneltian ini adalah

untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mencari pemecahan masalah yang

dihadapi berkaitan dengan kemampuan anak dan proses pembelajaran yang

dilaksanakan di raudhatul athfal Syikh Abdul wahid. PTK merupakan penelirtian

yang dilakukan untuk memperbaiki serta mengatasi berbagai masalah yang

terjadi di kelas agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari pembelajaran

sebelumnya. Peneliti berharap dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi

berkaitan dengan kreativitas anak di RA Syaikh Abdul Wahid dari mulai

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, sehingga pembelajaran dengan

penerapan kegiatan bermain menggunakan ragam bentuk geometri menjadi lebih
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efektif. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan pelaksana pembelajaran,

berkolaborasi dengan teman sejawat.

B. Lokasi dan subjek penelitian

Penelitain itndakan kelas ini dilakukan di RA Syaikh Abdul Wahid Kota

baubau. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu anak.

Latar belakang pemilihan RA syaikh Abdul Wahid sebagai penelitan

didasarkan pada (1) permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan

perkembangan kreativitas anak, (2) sebagai tempat peneliti bertugas mengajar

sebagai guru, sehingga dengan melakukan penelitian ini tidak melepaskan

tanggung jawab sebagai guru kelas, (3) uentuk meningkatkan kemampuan diri

sebagai guru yang professional, (4) memberikan sumbangan positif terhadap

kemajuan sekolah yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan.

C. Prosedur Dan Desain Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian

tindakan kelas melalui proses pengkajian berdaur siklus. Para ahli

mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda. Namun

pada umumnya, penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri atas rangkaian empat

tahapan yang dilakukan dalam siklus yang berulang, seperti halnya yang

34
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dikemukakan oleh Wardani, masing-masing siklus tebagi ke dalam  empat

tahapan tindakan peneliltian tindakan kelas, diantaranya: perencanaan,

pelaksanaan/timdakan, dan refleksi.29

Prosedur peneltian tindakan kelas ini diawali dengan melaksanakan

obsevasi awal, untuk melihat kondisi objektif pembelajaran, khususnya dalam

kreativitas anak. Kemudian melaksanakan tindakan melalui beberapa siklus,

sampai mencapai tujuanyang diharapkan.

Untuk jelasnya prosedur penelitian tergambar sebagai berikut

Observasi awal rencana tindakan siklus

Reflaksi

Observasi

Pelaksanaan

Tindakan rencana tindakan siklus II

Refleksi

Observasi

29 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009. Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Jakarta : departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan
Menengah-Direktorat Pembina TK dan SD, 2009
.H. 2-4
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Pelaksanaan tindakan rencana tindakan siklus II

(jika belum berhasil)

Refleksi

Observasi

Pelaksanaan rencana tindakan berikut

Tindakan (sampai berhasil)

Gambar. #.! Proses penelitian tindakan kelas30

Secara prosedural dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi awal

Sebelum melakukan penelitian dan perencanaan penelitian, terlebi

dahulu dilakukan observasi awal untuk emperoleh gambaran tentang kondisi

awal pembelajaran di RA Syaikh Abdul Wahid dala aspek kreativitas anak.

Tahap ini dilakukan observasi mengenai kondisi objektif pembelajaran di

RA Syaikh Abdul Wahid yang meliputi: perencanaan pembelajaran dn hasil

kreativitas anak, diidentifikasi bersama rekan sejawat, yang kemudian

30 Ibid, H. 2-3
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dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembelajaran pada tahap

berikutnya.

2. Penerapan kegiatan bermain ragam bentuk geometri dalam

meningkatkan kreativitas anak di RA syaikh Abdul Wahid.

a. Tahap perencanaan

Data hasil observasi awal diidentifikasi, kemudian dibuat langkah-

langkah persiapan untuk meningkatkan kreativitas anak dengan

menggunakan ragam bentuk geometri, antara lain sebagai berikut:

1. Memilih focus pengalaman yang akan dijadikan pembelajaran

2. Membuat skenario pembelajaran dan satuan kegiatan harian

3. Mempersiapkan format observasi anak

4. Melakukan langkah-langkah sesuai dengan tujuan pembelajaran

hari itu.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, segala persiapan harus dipastikan sudah lengkap,

karena pada tahap ini  guru merangkap sebagai peneliti hanya berperan

sebagai fasilitator, motivator, observator, dan evaluator. Langkah yang

dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu, sesuai dengan rencana

kegiatan harian.
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c. Tahap pengamatan

Tahap ini dilaksnakan ketika proses pembelajaran sedan berlangsung.

pada tahap ini peneliti sebagai guru bersama rekan sejawat, mengamati dan

menilai bagaimana proses terjadi , apakah ada kendala serta pengaruhnya

terhadap anak itu sendiri dan proses pembelajaran.

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan perekam data seperti

portopolio hasil kerja anak, hal ini perlu dilaksanakan agar anak dapat

terjamin seobjektif mungkin, untuk menghindari peneliti dan rekan sejawat

lupa akan kejadian-kejadian yang telah berlangsung dalam proses

pembelajaran.

3. Tahap refleksi

Pada  tahap ini peneliti sebagai guru bersama rekan sejawat

mendiskusikan hasil dari pengamatan tahap-tahap sebelumnya kemudian

dievaluasi, dianalisis dan apakah focus pengamatan telah selesai atau belum.

Pencatatan lapangan dilakukakan pada tahap refleksi, dengan mencatat

seluruh kejadian yang berlangsung saat proses pembelajaran terjadi sampai

hal-hal yang unik. Pedoman pencatatan ini diambil dari hasil pengamatan

peneliti dan rekan sejawat.
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D. Instrument Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data.

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya

lebih baik, cermat, lengkap dan lebih sistematis sehingga lebih mudah di olah.

Proses pengembangan instrument dilakukan dengan membuat kisi-kisi

instrument.

Sumber instrument penelitian kreativitas dan kegiatan bermain ragam

bentuk geometri sebagai berikut:

1. Instrument Kreativitas

Proses kreativ hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah

yang mengacu pada 5 macam perilaku kreatif. Dalam penelitian ini hanya 4

ciri-ciri perilaku proses kreatif yang diamati, diantaranya:

a. Kelancaran/fluency yaitu kemampuan mengemukakan pendapat untuk

menghasilkan ide-ide yang serupa untuk memecahkan masalah.

b. Keluwesan/flexibility, yaitu kemepuan untuk menghasilkan berbagai

macam ide guna memcahkan suatu masalah diluar kategori yang biasa.

c. Keaslian/originalty, yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau

luar biasa.

d. Keterperincian/elaboration, yaitu kemampuan untuk menyatakan respon

yang unik atau luar biasa.

2. Instrument Kegiatan Bermain Ragam Bentuk Geometri
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Menurut Montolalu, kegiatan bermain ragam bentuk geometri

memberikan kesempatan anak untuk :

a. Mengembangkan kemapuan dalam membandingkan.

b. Menyesuaikan hubungan bentuk dan ukuran

c. Melihat hubungan antar bentuk dan ukuran

d. Memecahkan masalah

e. Terampil bekerja

f. Mengembangkan daya pikirnya.

Adapun kisi-kisi instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kisi-kisi kreatifitas dalam penerapan kegiatan bermain ragam

bentuk geometri, pedoman observasi kegiatan anak, dan format catatan

lapangan. Kisi-kisi instrument yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Kisi-kisi pengembangan instrument kreativitas anak

Aspek

yang

diungka

p

indikato

r

Sub indikator Butir item

kreativita

s

Proses

berpikir

kreatif

Kelancaran/fluebcy 1. Menghasilkan banyak gagasan

2. Mengalirkan ide/gagasan/ imajinasi

dalam bentuk verbal, hasil karya,

tulisan
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3. Menjawab dengan spontan, cepat, dan

benar

Keluwesan/flexibility 4. Memiliki berbagi jawaban dari suatu

pertanyaan yang diungkap secara

verbal, tulis, hasil karya

5. Membuat lebih dari  satu macam hasil

karya

Keaslian/originality 6. Mermberikan gagasan yang berbeda

dari temannya/orang lain

7. Percaya diri dan tidak takut salah dala

mencipta

8. Memberikan jawaban yang baru dan

unik, serta dapat dimengerti oleh orang

lain dalam bentuk verbal, tulisan, hasil

karya.

Keterperincian/elabo

ration

9. Berani menceritakan  hasil

karya/pekerjaannya secara

detail/terperinci kepada guru, teman

ataupun orang lain.

10. Menyelesaikan sendiri/ tidak

dibantu

11. Menemukan cara sendiri

menyelesaikan pekerjaan

12. Mengekspresikan hasil pikiran

sendiri
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah: pengamatan /observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi

dokumentasi, berikut penjelasannya:

1. Pengamatan (observasi)

Menurut Wardhani observasi/pengamatan merupakan pengamatan

langsung dengan menggunakan seluruh alat indra yang berfungsi. Selain itu,

observasi juga merupakan kegiatan pengambilan data untuk mengukur

seberapa jauh tindakan yang telah mencapai sasaran.

Melalui bahan bemacam-macam bentuk geometri, peneliti dapat

melihat langsung penerapan kegiatan bermain ragam bentuk geometri untuk

meningkatkan kreatifitas anak, terutama anak RA Syaikh Abdul Wahid,

kemudian mencatat dalam catatan lapangan sesuai dengan kenyataan yang

terjadi.

Kegiatan obsevasi dilakukan untuk memantau proses dan dampak

penerapan kegiatan bermain ragam bentuk geometri untuk meningkatkan

kreativitas anak yang diperlukan untuk menata langkah-langkah perbaikan

yang akan dilakukan sehingga menjadi lebih efektif. Dibawah ini akan

ditampilkan pedoman observasi yang terdiri dari pedoman observasi

kegiatan anak dan format catatan lapangan, yaitu sebagai berikut:
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a. Pedoman Observsi Kegiatan Anak

Table 3.2

Pedoman observasi kegiatan bermain ragam bentuk geometri anak

Nama anak : siklus :

Hari tanggal :

no Bentuk kegiatan Jawaban

1 Menghasilkan banyak gagasan ya tidak ket

2 Mengalirkan ide/gagasan/imajinasi
dalam bentuk verbal, hasil karya tulisan

3 Menjawab dengan spontan, cepat, benar

4 Memiliki berbagai jawaban dari suatu
pertanyaan yang diungkapkan secara
verbal, tulis, hasil karya

5 Membuat lebih dari satu macam hasil
karya

6 Memberikan gagasan yang berbeda dari
temannya/ orang lain

7 Percaya diri dan tidak takut salah dalam
mencipta

8 Memberikan jawaban yang baru dan
unik, serta dapat dimengerti oleh orang
lain dalam bentuk verbal, hasil karya,
tilisan

9 Berani mencerikan hasil
karya/pekerjaanya secara
detail/terperinci kepada guru, teman
ataupun orang lain

10 Menyelesaikan sendiri/tidak dibantu

11 Menemukan cara sendiri menyelesaikan
pekerjaan
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12 Mengapresiasikan hasil pemikirannya
sendiri
jumlah

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengumpulan

data-data dokumentasi yang yang mendukung jalannya penelitian ini. Dalam

hal ini data-data yang berkaitan dengan studi dokumentasi di RA syaikh

Abdul Wahid yaitu profil sekolah, profilguru dan anak serta satuan kegiatan

harian.

E. Analisis Data dan Validitas Data

1. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan

menggunakna teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi serta catatan lapangan, dianalisis ke

dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap :

pertama dengan menyeleksi dan mengelompokkan, kedua dengan

memaparkan atau mendeskripsikan data, terakhir dengan menyimpulkan.

Alur kegiatan, antar lain yaitu:
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a. Reduksi data

Data diseleksi dengan mencatat hasil lapangan dengan cara merangkum,

mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek permasalahan yang

diteliti.

b. Display atau beberan data

Proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk deskripsi,

menyajikan datasecar terperinci dan dengan mencari pola hubungan yang

disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh agar

memudahkan dalam memahami gambaran mengenai aspek yang diteliti.

Dalam hal ini data dideskripsikan sehingga bermakna.

c. Kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah

diorganisir dalam bentuk pernyatankalimat yang disingkat dan mudah

dipahami, mengandung arti luas, bertujuan untuk menjelaskan arti, makna

dan penjelasan yang dilakukan terhadap data yang dianalisis serta

mengacu pada tujuan penelitian.

Setelah data diperoleh dari hasil pengamatan, catatan lapangan dan

dokumentasi yang berupa hasil karya anak untuk meningkatkan kreativitas

anak melalui kegiatan bermain ragam bentuk geometri di RA Syaikh Abdul

Wahid, kemudian data dianalisis dengan data analisiskualitatif melalui

beberapa tahapan analisis belum ditarik kesimpulan penelitian.
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Dalam pengolahan data peneliti mengumpulkan hasil observasi

tentang kreativitas anak dalam pembelajaran dengan kegiatan bermain ragam

bentuk geometri. Peneliti hanya menghitung skor baik yang diperoleh anak

dari setiap indikator penilaian dan skor baik yang diperoleh anak pada setiap

siklus yang dilaksanakan selama PTK. Pada tahap analisis data ini, setiap

indikator penilaian dari setiap anak sihitung dan dilakukan penelitian atau

penafsiran melalui skor serta dibuat presentasenya, data-data tersebut

kemudian sirekapitulasi dan divisualisasikan melalui table, agar

mempermudah pembacaan data skor yang diperoleh anak pada setiap siklus

dan setiap indikator penilaian. Dengan demikian tingkat keberhasilan yang

dicapai pada setiap indicator penilaian maupun setiap siklusnya dapat terlihat

dengan jelas, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan akhir.


