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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan PTK dalam penelitian ini 

adalah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mencari pemecahan masalah yang 

dihadapi berkaitan dengan kemampuan anak berkreativitas dan proses pembelajaran 

yang dilakukan di SD Negri 5 Wawonii Tenggara. Dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) ada tiga pengertian yang dapat diterangkan yaitu: 

1. Penelitian, yaitu kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

2. Tindakan, yaitu sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3. Kelas, yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama manerima 

pelajaran yang sama dari seseorang guru. (Aqib, 2009 : h. 12) 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata tersebut segera dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh 

siswa. (Arikunto, 2010 : h. 3) 
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Peneliti berharap dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kreativitas 

anak di SD Negri 5 Wawonii Tenggara mulai dari perencanaan, pembelajaran sampai 

dengan evaluasi, sehingga pembelajaran dengan penerapan metode demonstrasi dengan 

menggunakan media alam menjadi lebih efektif. Peneliti bertindak sebagai pengamat 

dan pelaksana pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat. Menurut Suharsimi 

menjelaskan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui peran gabungan definisi dari tiga 

kata, penelitian, tindakan, dan kelas adalah sebagai berikut:   

3.1.1 Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

3.1.2 Tindakan adalah suatu gerakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu 

yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3.1.3 Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. (Suharsimi dkk, 2011 : h. 58) 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negri 5 Wawonii Tenggara yang berada di 

Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep. Penelitian ini akan di laksanakan 

pada semester 2 atau (Genap) tahun ajaran 2020/2021.    

3.3 Faktor yang Diteliti 

Faktor-faktor yang di teliti atau di observasi dalam upaya menjawab 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.3.1 Faktor siswa, yaitu melihat kreatifitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3.3.2 Faktor guru, yaitu melihat aktivitas guru meliputi kesiapan guru dalam 

menyajikan materi pembelajaran, memotivasi, mengorganisasi siswa dalam 

penerapan model pembelajaran demonstrasi. 

3.3.3 Menggunakan model pembelajaran demonstrasi, kreativitas dan media yaitu 

untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kreatifitas setelah mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. 

3.4 Prosedur dan Desain Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian tindakan 

kelas (PTK). Melalui proses pengkajian berdaur siklus. Namun pada umumnya, 

penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri atas rangkaian empat tahapan yang dilakukan 

dalam siklus yang berulang, seperti halnya yang dikemukakan oleh Wardani, masing-

masing siklus terbagi ke dalam empat tahapan tindakan penelitian tindakan kelas, 

diantaranya: perencanaan, pelaksanaan/tindakan, pengamatan (observasi) dan 

refleksi. (Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No.58 Tahun 2009, 2009) 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini di awali dengan melaksanakan observasi awal, 

untuk melihat kondisi objektif pembelajaran, khususnya dalamkreativitas anak. 

Kemudian melaksanakan tindakan melalui beberapa siklus, sampai mencapai tujuan 

yang di harapkan. 
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Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian tergambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model siklus pelaksanaan penelitian Kemmis dan taggart. (Suharsimi 

dkk, 2006) 

Secara Prosedural dapat di uraikan sebagai berikut : 

3.4.1 Observasi Awal 

Sebelum melakukan penelitian dan perencanaan penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran tentang kondisi awal 

pembelajaran di SD Negri 5 Wawonii Tenggara dalam aspek kreativitas anak. Tahap ini 

dilakukan observasi mengenai kondisi objektif pembelajaran di SD Negri 5 Wawonii 

Tenggara yang meliputi: perencanaan pembelajaran dan hasil kreativitas anak, di 

identifikasi bersama rekan sejawat, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran pada tahap berikutnya. 

Perencanaan

Siklus I

Pengamatan

Perencanaannn

Siklus II

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi 

Refleksi

? 
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3.4.2 Penerapan pembelajaran demonstrasi menggunakan media alam dalam 

permainan gambar kolase dalam meningkatkan kreativitas anak di SD Negri 5 

Wawonii Tenggara. 

3.4.2.1 Tahap Perencanaan 

Data observasi awal didentifikasi kemudian dibuat langkah-langkah persiapan 

untuk meningkatkan kreativitas anak dengan menggunakan media alam untuk 

menggambar bentuk kolase antara lain sebagai berikut :  

1) Memilih focus pengalaman yang akan dijadikan pembelajaran 

2) Membuat scenario pembelajaran dan satuan kegiatan harian 

3) Mempersiapkan format observasi anak 

4) Melakukan langkah-langkah sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu 

3.4.2.2 Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini, segala kegiatan harus dipastikan sudah lengkap karena pada tahap 

ini guru merangkap sebagai peneliti hanya berperan sebagai fasilisator, motivator, 

observatory, dan evalustor. Langkah yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

hari itu, sesuai dengan rencana kegiatan harian. 

3.4.2.3 Tahap pengamatan 

Tahap ini dilaksanakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung pada 

tahapini peneliti sebagai guru bersama rekan sejawat, mengamati dan menilai bagai 

proses terjadi, apakah ada kendala serta pengaruhnya terhadap anak itu sendiri dan 

proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan perekam data seperti 

fortofolio hasil kerja anak, hal ini perlu di lakasnakan agar anak dapat terjamin 
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seobjektif mungkin, untuk menghindari peneliti dan rekan sejawat lupa akan kejadian-

kejadian yang telah berlangsung dalam proses pembelajaran. 

3.4.2.4 Tahap refleksi  

Pada tahap ini peneliti sebagai guru bersama rekan sejawat mendiskusikan hasil 

dari pengamatan dari tahap-tahap sebelumnya kemudian di evaluasi, di analisis dan 

apakah focus pengamatan telah selesai atau belum. Pencatatan lapangan di lakukan pada 

tahap refleksi, dengan mencatat seluruh kejadian yang berlangsung saat proses 

pembelajaran terjadi dan hal-hal yang unik. Pedoman pencatatan ini diambil dari hasil 

pengamatan peneliti dan rekan sejawat. 

3.5 Instrumen Penelitian  

 Instrumen 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 diolah, proses pengembangan 

instrument dilakukan dengan membuat kisi-kisi instrument. 

 Sumber instrument penelitian kreativitas untuk kegiatan meningkatkan 

kreativitas anak dengan menggunakan media alam untuk menggambar bentuk kolase 

sebagai berikut : 

3.5.1 Instrument Kreativitas  

Proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang 

mengacu pada 4 macam perilaku kreatif. Dalam peneltian ini hanya 4 ciri-ciri perilaku 

proses kreatif yang di amati, di antaranya 

3.5.1.1 Kelancaran, yaitu kemampuan mengemukakan pendapat untuk menghasilan 

ide-ide yang berupa ntuk memecakan masalah. 
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3.5.1.2 Keluwesan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna 

memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa. 

3.5.1.3 Keaslian, yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau luar biasa. 

3.5.1.4 Elaborasi, yaitu kemampuan untuk menyatakan respon yang unik atau luar 

biasa. Kisi-kisi Instrumen kreativitas anak melalui kegiatan kolase dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Kisi-kisi  instrument kreativitas 

Variabel Aspek-aspek  

Kreativitas 

Indicator 

Kreativitas Anak Kelancaran Mampu membuat bentuk tempelan dari bahan 

kolase dengan bervariasi 

Kelenturan Mampu menggunakan dan mengkombinasikan lebih 

dari tiga bahan dalam membuat kolase 

 Keaslian Mampu membuat hasil karya kolase sendiri dan 

berbeda dengan yang lainnya 

Elaborasi Mampu mengembangkan ide terhadap hasil 

karyanya secara luas 

 

3.5.1.5 Instrumen kegiatan untuk meningkatkan kreatifitas anak dengan 

menggunakan media alam untuk menggambar bentuk kolase.  

1) Mengembangkan kemampan dalam membandingkan 

2) Menyesuaikan hubungan bentuk dan ukuran 

3) Melihat hubungan warna dan jenis 
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4) Memecahkan masalah 

5) Terampil bekerja 

6) Mengembangkan daya pikirnya 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi tes dan 

dokumentasi. 

3.6.1 Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas 

yang dilakukan guru dan siswa. Data aktivitas diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa dan guru, Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan menggambar menggunakan media alam pada anak, respon 

anak terhadap apa yang dilakukan oleh guru dalam hal ini ketika guru menggunakan 

teknik menggambar sehingga dapat meningkatkan kreatifitas pada anak, sikap anak pada 

saat pembelajaran, cara guru menggunakan teknik menggambar dan sikap guru terhadap 

anak. 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pencarian data terhadap hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkripsi, foto, notulen rapat, agenda. Dalam penelitian dokumentasi dipakai 

peneliti adalah untuk melengkapi metode observasi. Dokumen-dokumen yang akan 

digunakan dipilih yang sesuai dengan tujuan dan focus masalah. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan mengatur data yang telah 

diperoleh dari instrument pengumpulan data, yaitu observasi. Data pada penelitian ini 
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hakekatnya berupa kata-kata, kalimat-kalimat maupun angka-angka dalam bentuk narasi 

yang bersifat deskripsi. Penelitian dilakukan dengan mengolah nilai hasil uji obyek 

(anak didik) yang terarah pada hasil penilaian perkembangan anak didik pada lembar 

observasi. Adapun skor penilaian sebagai berikut :  

3.7.1 Hasil pengamatan dan evaluasi pada siswa pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran diberi tanda (√) pada pencapaian indikator BB (Belum 

Berkembang) dengan skor 0%-25% , MB (Mulai Berkembang) dengan skor 

26%-50%, BSH (Berkembang Sesuai Harapan) dengan skor 51%-75% dan 

BSB (Berkembang Sangat Baik) dengan skor 76%-100%.  

3.7.2 Tahap berikutnya adalah perhitungan konversi bobot nilai berdasarkan jumlah 

perolehan nilai BB, dan BSB yang telah dicapai oleh masing-masing anak 

pada setiap siklus tindakan dengan menggunakan formulasi perhitungan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Hasil perolehan nilai siswa = 

 (Jmlah BSBx4) + (Jumlah BSHx3) + (Jumlah BBx1) 

  Jumlah Seluruh Indikator 

3.7.3 Hasil perolehan nilai siswa tersebut diatas, kemudian di konvesrsi kembali 

kedalam bentuk nilai kualitatif yang merupakan nilai akhir yang akan 

diperoleh masing-masing siswa, dengan formulasi perhitungan, (Depdiknas, 

2010) dan prosedur penilaian di SD Negeri 5 wawonii Tenggara sebagai 

berikut: 

a. BSB  = Jika hasil hitungan akhir antara 76%-100% 

b. BSH = Jika hasil hitungan akhir antara 51%-75% 
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c. MB  = Jika hasil hitungan akhir antara 26%-50% 

d. BB = Jika hasil hitungan akhir antara 0%-25% 

Keterangan : 

  BSB : Berkembang Sangat Baik  

  BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

  MB   : Mulai Berkembang 

  BB    : Belum Berkembang  

3.7.4 Sementara untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam melakukan 

kegiatan dilakukan analisis secara klasikal dengan di gunakan rumus : 

Presentase Keberhasilan Anak = 

Jumlah seluruh anak yang memperoleh nilai konversi (BSH dan BSB)   x 100%  

   Jumlah seluruh anak    

3.7.5 Sementara untuk mengetahui kinerja guru maka dengan adanya observasi 

dapat melihat aktivitas presentase guru terhadap pengamatan yang diisi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data ini dianalisis dengan 

menggunakan rumus presentase 

   
 

 
       

Keterangan : 

P = Angka Presentase 

F = Skor mentah yang diperoleh siswa  

N = Skor Maksimum 
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Aktivitas guru mengelompokan pembelajaran pada setiap skor pada setiap 

kategori kurang atau sangat baik. 

1,01-1,49 : Kurang  

1,50-2,00  : Cukup   

2,5O-3,00 : Baik 

3,50-4,00 : Sangat Baik (Johni, 2013: 106) 

3.8 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penilaian ini adalah apabila minimal 75% anak 

didik secara keseluruhan telah mampu mememenuhi ketentuan belajar. Seorang anak 

dapat dikatakana telah mampu memenuhi ketuntasan belajar jika memperoleh nilai akhir 

dengan kriteria minimal BSH (Berkembang Sesuai Harapan). Nilai tersebut diperoleh 

dari rangkuman perkembangan anak didik berdasarkan penilaian perkembangan anak. 

Sebagai bahan perbandingan, dicantumkan hasil tes ketuntasan belajar yang memuat 

penilaian perkembangan anak didik sebelum menggunakan metode demonstrasi yang 

mana hal tersebut merupakan test awal dan dianggap sebagai pijakan untuk melakukan 

PTK.           

 

 

 

 

 

 

 


