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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2010: hlm 3) 

menjelaskan bahwa Penelitian tindakan merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas. Menurut Wiriaatmadja (2012: hlm 13) pengertian penelitian 

tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan 

kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek 

pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Sedangkan 

menurut Supardi (dalam Arikunto, Suhardjono & Supardi, 2010: hlm 104) 

pengertian penelitian tindakan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat 

reflektif partisipasif, kolaboratif dan spiral, yang memilki tujuan untuk melakukan 

perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi. Informasi ini 

dikumpulkan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan 

praktek reflektif.  

Praktek reflektif dalam PTK adalah diawali dengan perencanaan 

pembelajaran, tindakan pembelajaran, mengobservasi, refleksi dan kemudian 

melakukan perencanaan ulang pembelajaran (Self reflective spiral; a Spiral of 

cycles of planning, acting, observing, reflecting, the re-planning). Praktek 

reflektif ini mempengaruhi perubahan-perubahan positif dalam lingkungan 

sekolah dan praktik-praktik pendidikan secara umum, dan untuk meningkatkan 

hasil-hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan definisi diatas, penelitian tindakan 

kelas merujuk pada bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan 

kondisi praktek pembelajaran peserta didik, dan belajar dari pengalaman tersebut. 

Kemmis (1983) (dalam Wiriaatmadja, 2014: hlm 12)  menjelaskan bahwa: 

Penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk penyelidikan refleksi diri yang 
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dilaksanakan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dalam (a) praktik-

praktik sosial dan pendidikan mereka sendiri, (b) pemahaman mereka tentang 

praktik-praktik ini, dan (c) situasi-situasi yang melingkupi pelaksanaan praktik-

praktik tersebut. Dalam pendidikan, penelitian tindakan dilaksanakan sebagai 

usaha pengembangan kurikulum berbasis sekolah, pengembangan 

profesionalisme, program-program pengembangan sekolah, pengembangan 

kebijakan dan perencanaan sistem.  

Pemilihan metode penelitian PTK untuk   meningkatkan  kemampuan 

berpikir kreatif  melalui metode PBL dalam pembelajaran IPS didasarkan pada 

alasan bahwa  banyaknya masalah-masalah praktikal  yang ditemui dalam 

pembelajaran yang dapat menghambat kemampuan berpikir kreatif siswa 

dikarenakan metode pembelajaran yang tidak sesuai. Penelitian tindakan kelas 

mempunyai fungsi aplikatif bagi guru yang menjalankan tugasnya dan dalam 

usaha meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru dalam proses 

pembelajaran. PTK tidak hanya memberikan saran bagi guru tapi juga solusi. 

Sehingga peneliti sebagai guru mendapatkan masukan dan sekaligus pedoman 

dalam menjalankan tugas sebagai guru IPS yang inovatif dan kreatif. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

Kemmis dan Mc Taggart (Wiriaatmadja, 2012: hlm 66). Desain Kemmis dan 

Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh 

Kurt Lewin, hanya saja kompenen Acting (tindakan) dan observe (pengamatan) 

Kurt Lewin dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua komponen 

tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pelaksanaan (antara 

implementasi acting dan observing) merupakan dua kegiatan yang tidak 

terpisahkan, maksudnya kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan 

waktu, begitu tindakan dilakukan begitu pula observasi dilaksanakan. Penelitian 

tindakan dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan 
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perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi yang 

selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya.  

Berikut diilustrasikan dari kegiatan PTK  menurut Model Kemmis & Mc 

Taggart:  

 

Gambar 3.1 Desain PTK Siklus Spiral Model Kemmis dan Mc Taggart 

Pola yang digambarkan Kemmis dan Taggart di atas pada hakekatnya 

berupa untaian-untaian dalam satu perangkat yang terdiri atas empat komponen, 

yaitu:  perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  Pada tahap pelaksanaan, 

jumlah siklusnya tergantung kepada permasalahan yang perlu diselesaikan. Tahap 

perencanaan (plan)  merupakan tahap awal dalam pelaksanaan PTK.  Pada tahap 

ini peneliti melakukan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan perizinan dan koordinasi dengan pihak sekolah  

2. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas VII 

bersama guru mitra 

3. Meminta kesediaan guru mitra untuk berkolaborasi dengan observer 

4. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian 



60 

 

Anita Diana, 2016 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENGGUNAAN 
METODE PROBLEM  BASED LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

5. Mengkomuunikasikan pembagian tugas kepada guru mitra yang akan 

mengimplementasikan tindakan sesuai fokus penelitian 

6. Melakukan observasi kelas (pra penelitian) 

7. Menentukan teknik pembelajaran yang tepat, berdasarkan hasil pengamatan 

8. Menyepakati waktu penelitian bersama observer 

9. Menyusun skenario pembelajaran yang dituangkan dalam RPP 

10. Menyusun instrument penelitian berupa lembar observasi serta lembar kerja 

peserta didik untuk merekam ketercapaian indikator-indikator pembelajaran 

sesuai dengan focus penelitian. 

Pada tahap tindakan (act), peneliti melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai dengan scenario pembelajaran yang telah direncanakan.  Tahapan tindakan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap 

perencanaan 

2. Menggunakan instrument penelitian yang telah dibuat sebagai alat 

pengumpulan data untuk merekam ketercapaian keterampilan komunikasi 

peserta didik 

3. Melakukan diskusi balikan dengan observer 

4. Melakukan revisi tindakan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi balikan 

5. Melaksanakan pengolahan data. 

Pada tahap observasi (observ), peneliti didampingi oleh guru mitra 

melakukan pengamatan, mencatat dan merekam aktivitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  Hasil observasi merupakan dasar refleksi bagi tindakan 

yang telah dilakukan dan penentuan tindakan selanjutnya.  Tahap observasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan terhadap proses belajar mengajar di kelas secara keseluruhan 

2. Pengamatan aktivitas peserta didik dalam berkomunikasi dalam kelompoknya 

untuk membahas materi pembelajaran.  

3. Pengamatan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode Problem 

Based Learning. 
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Tahap refleksi (reflect) merupakan sarana untuk melakukan pengkajian 

kembali tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat 

dalam lembar observasi.  Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan 

yang muncul dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan.  Pada tahap refleksi 

ini kegiatannya adalah sebagai berikut : 

1. Diskusi balikan antara mitra dengan peneliti setelah melakukan tindakan. 

2. Mengidentifikasi kendala yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan. 

3. Merefleksikan hasil diskusi balikan untuk perbaikan siklus berikutnya. 

Berdasarkan desain penelitian di atas, kemudian diturunkan menjadi 

rencana pelaksanaan penelitian yang dirancang dalam beberapa siklus tindakan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP 3 Al Azhar  Bandar 

lampung - Propinsi Lampung pada semester genap tahun ajaran 2015/2016, lama 

waktu penelitian selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai bulan April 2016.  

Alasan peneliti memilih SMP 3 Al Azhar Bandar lampung sebagai tempat 

penelitian adalah karena SMP tersebut merupakan SMP swasta favorit di kota 

Bandar lampung dilihat dari jumlah siswa yang banyak serta letaknya yang sangat 

strategis di pusat kota. SMP 3 Al Azhar berlokasi di Jalan Gunung Tanggamus 

No. 34 Kecamatan Perumnas Way Halim Kota Bandar lampung - Propinsi 

Lampung. Pada saat ini  SMP 3  Al Azhar  masih menggunakan gedung bersama 

dengan SD 1 Al Azhar, SD 2 Al Azhar dan SD 3 Al Azhar. Minat masyarakat 

kota Bandar lampung untuk menyekolahkan putra dan putrinya ke SMP 3 Al 

Azhar cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah siswa  pada tahun pelajaran 

2015/2016  yaitu memiliki 799 siswa yang terdiri dari kelas VII  ada 6 rombel,  

kelas VIII ada 7 rombel, dan kelas  IX ada 7 rombel, dengan rata-rata jumlah 

siswa setiap rombel adalah 40 orang. 

Berdasarkan pengamatan awal pembelajaran di SMP 3  Al Azhar  Bandar 

lampung, metode yang digunakan dalam pembelajaran khususnya IPS sebagian 

besar ceramah sehingga pada umumnya siswa merasa jenuh dan bosan. Siswa 
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cenderung belajar secara individualis, tidak mampu untuk bekerjasama dan 

berkolaborasi dalam memecahkan suatu masalah.  

 

 

D. Subjek Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP 3 Al Azhar Bandar lampung, adapun 

subjek penelitian adalah kelas VIIIE yang berjumlah 41 orang tahun ajaran 

2015/2016.  Subjek penelitian ini adalah guru pengajar, peserta didik, serta 

proses-proses interaktif yang terjadi antara guru dengan peserta didik, dan antara 

sesama peserta didik. Penentuan kelas ini berdasarkan informasi dari guru yang 

akan menjadi mitra peneliti yaitu bahwa kemampuan siswa kelas ini adalah 

homogen dari segi ekonomi, latar belakang keluarga dan kecerdasan. Berdasarkan 

pengamatan dan hasil wawancara  dengan guru mitra, secara umum peserta didik 

kelas VIIIE aktif dalam belajar, hal ini terbukti dalam interaksi di luar proses 

pembelajaran, dimana peneliti mengamati proses komunikasi diantara mereka 

dengan para guru terjalin dengan baik.    Namun ternyata, hal ini tidak berkorelasi 

positif dalam proses pembelajaran di kelas.  Umumnya, mereka tidak semangat 

dalam belajar terutama dalam pembelajaran IPS yang  terkesan  menjemukan, 

banyak siswa yang hanya bermain-main atau melakukan aktivitas lain ketika 

belajar sehingga kelas menjadi kurang kondusif. Kemudian melalui pengamatan 

jarang terjadi siswa  belajar secara berkelompok untuk bekerja sama atau 

berkolaborasi,   siswa belajar pada umumnya per individu sehingga hasil belajar 

siswa dari  individu masing-masing. Walaupun siswa belajar  secara individu 

namun  hasilnya rata-rata menjiplak hasil karya rekannya yang lebih pintar, 

tentunya hal ini akan berdampak negatif dalam perkembangan pengetahuan dan 

karakter siswa.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian  tindakan  kelas secara garis besar dapat disimpulkan 

bahwa terdapat empat tahapan yang biasa dilalui, yaitu: 

a. Menyusun rancangan tindakan (Planning) 
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Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, berupa membuat 

sebuah instrumen pengamatan sikap dan kemampuan berpikir kreatif siswa 

untuk membantu peneliti merekam fakta pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode problem based learning yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. 

b. Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Tahap kedua adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau 

penerapan isi rancangan pelaksanaan metode Problem based learning yaitu 

mengenakan tindakan kelas. Dalam tahap ini peneliti harus ingat dan 

berusaha menaati apa yang dirumuskan dalam rancangan tindakan, tapi juga 

harus berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. 

c. Pengamatan (Observing) 

Tahap ketiga kegiatan pengamatan dan pelaksanaan tindakan dilakukan 

dalam waktu yang bersamaan. Sambil melaksanakan tindakan, peneliti 

mengamati dan mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar 

memperoleh data yang akurat tentang perubahan sikap dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa selama pelaksanaan tindakan,  untuk perbaikan siklus 

berikutnya.  

d. Refleksi (Reflecting) 

Tahap keempat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika peneliti 

selesai melakukan tindakan (Hopkins dalam wiriatmadja, 2009:66). 

 

 

F. Instrumen  Penelitian 

Dalam penelitian  kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. 

Sebab itu, Sugiyono (2007: hlm 60-61) menyebutkan bahwa dalam penelitian 
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kualitaitf, “ the researcher is the key instrument”. Jadi peneliti merupakan 

instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.   

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang menggunakan metode penelitian PTK adalah jenis 

penelitian kualitatif, menurut Baumfield, Hall, & Wall ( 2011: hlm 50) seorang 

peneliti kualitatif  lebih berpotensi  mengambil sikap interpretivis (konstruktivis), 

oleh karena itu lebih cenderung menerima kompleksitas penelitian kehidupan 

nyata dan menyesuaikan metode penelitiannya dengan berbagai variabel yang 

sudah ada didalam sebuah konteks. Menurut Sanjaya (2011: hlm 84) dalam PTK, 

banyak instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, namun 

penggunaannya sangat tergantung kepada jenis permasalahan yang diteliti. Oleh 

karena itu, belum tentu suatu instrumen yang cocok untuk mengumpulkan data 

tertentu, cocok juga untuk mengumpulkan data yang lain.  

Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah adakah dan sejauh 

mana terdapat  peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

menggunakan metode PBL, maka instrumen yang cocok untuk memperoleh 

informasi mengenai kemampuan berpikir kreatif adalah dengan menggunakan tes. 

Namun tidak menutup kemungkinan dalam penelitian menggunakan instrumen-

instrumen lain sebagai pelengkap. Instrumen dan teknik-teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Instrumen observasi yang digunakan berupa Lembar observasi kegiatan 

siswa dan Catatan lapangan. Tujuan observasi siswa yaitu untuk mengetahui 

seberapa efektif metode  pembelajaran problem based learning yang diterapkan 

dapat mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan dalam 

penelitian.  

Pedoman observasi kegiatan siswa 
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Lembar observasi ini mencakup semua hal-hal yang berkenaan dengan 

aktivitas siswa dalam hal sikap kreatif mereka selama proses pembelajaran, dalam 

observasi ini  peneliti menggunakan skala penilaian yang digunakan untuk 

mengukur aspek sikap. Indikator untuk mengukur sikap kreatif berdasarkan 

Filsaime dengan menggunakan 12 indikator ( dalam Filsaime, 2008: hlm 4).  

Untuk memudahkan pengamatan kegiatan siswa dikarenakan kesulitan 

dalam memahami istilah indikator,  dibawah ini  adalah keterangan dari indikator-

indikator tersebut: 

1. Imajinasi : Memiliki imajinasi yang tinggi 

2. Keingintahuan : Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

3. Keterbukaan : Memiliki minat yang luas 

4. Obyektivitas: Jujur dalam ucapan dan perbuatan 

5. Fleksibilitas : Bersedia untuk mengubah gagasan atau pandangan   apabila 

ada informasi dan bukti baru yang bertentangan.  

6. Kelancaran : Berani dan lancar dalam mengemukakan pendapat. 

7. Sensitivitas pada stimulus :  Cepat tanggap/Inisiatif. 

8. Humor :  Memiliki rasa humor  tinggi 

9. Percaya diri pada ide-ide sendiri: memiliki rasa percaya diri yang tinggi 

10. Mencoba ide-ide baru : menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif.  

11. Kemampuan sintesis: mampu menyusun atau memodifikasi cerita/ proyek/ 

masalah  menjadi lebih terarah. 

12. Kemampuan bekerja intensif dalam waktu lama : memiliki keuletan dan 

ketekunan dalam mengerjakan sesuatu  

 

Adapun lembar observasi sikap kreatif siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Lembar Observasi sikap kreatif siswa 

 

Nama   : 

Hari/Tanggal   : 

Siklus ke  : 

Tema pembelajaran  : 
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No. 

 

Aspek Penilaian 

Skala Penilaian  

Jumlah 1 2 3 4 

1. Imajinasi      

2. Keingin tahuan      

3. Keterbukaan      

4. Obyektivitas      

5. Flesibilitas      

6. Kelancaran      

7. Sensitivitas pada stimulus      

8. Humor      

9. Percaya diri pada ide-ide sendiri      

10. Mencoba ide-ide baru      

11. Kemampuan sintesis      

12. Kemampuan bekerja intensif 

dalam waktu lama 

     

 Total penilaian pengamatan sikap kreatif  

 

Lembar ini diisi oleh observer dengan  membubuhkan tanda angka pada kolom 

skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan, dengan kriteria sebagai berikut : 

Pedoman penilaian  

1) Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukannya. 

2) Kadang-kadang, apabila peserta didik kadang melakukannya (seringnya 

tidak melakukan). 

3) Sering, apabila siswa sering melakukannya (kadang-kadang tidak 

melakukannya). 

4) Selalu, apabila siswa selalu melakukan sesuai pernyataan. 

Petunjuk penskoran 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4, penghitungan skor akhir menggunakan  

rumus sebagai berikut:  

skor diperoleh x 4 = skor akhir 
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skor maksimal 

 

Rentangan skala sesuai Permendikbud No. 104/2014 adalah sebagai berikut: 

sangat baik  : apabila memperoleh skor 3,51 -  4,00 

baik    : apabila memperoleh skor 2,51 -  3,50  

cukup   : apabila memperoleh skor 1,51 -  2,50 

kurang   : apabila memperoleh skor kurang dari 1,51 

Untuk mempermudah proses observasi aktivitas guru dan peserta didik, 

maka peneliti menggunakan field note atau catatan lapangan, yang dimaksud 

catatan lapangan dalam penelitian adalah bukti otentik berupa catatan pokok, atau 

catatan terurai tentang proses apa yang terjadi dilapangan, sesuai dengan fokus 

penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Catatan lapangan ini dibuat 

dalam melakukan pengamatan terhadap situasi pembelajaran dalam PTK. 

Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran dikelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa dll. 

Adapun catatan lapangan yang peneliti rencanakan disajikan dalam sebuah format 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Format catatan lapangan 

 

Hari  : 

Tanggal : 

Materi  : 

 

Waktu Deskripsi Komentar 

 

Berisi catatan kejadian-kejadian 

penting dari kegiatan pembelajaran 

secara rinci dan mendetail. 

Analisis 

 

 

 

 

Reflektif 
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2. Tes 

Penilaian tes dilakukan pada setiap siklus berupa hasil kerja kelompok 

maupun individu setelah pembelajaran dengan metode PBL. Dalam menilai 

kemampuan berpikir kreatif siswa meliputi empat indikator penilaian dari 

Guilford dan Torrance (dalam Filsaime, 2008: hlm 21) yaitu kelancaran, 

kelenturan, keaslian (orisinalitas) dan kerincian (elaborasi). Setiap dari empat 

indikator tersebut terdiri dari butir-butir indikator kompetensi belajar yang harus 

dicapai siswa pada materi IPS setelah tindakan pembelajaran Problem based 

learning dilakukan.  Untuk lebih jelasnya disajikan dengan bagan dibawah ini:  

 

Tabel 3.3. 

Indikator dan Butir-butir Indikator KemampuanBerpikir Kreatif 

 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Penjelasan Butir-Butir Indikator  

Originaliy  Kemampuan memberikan gagasan, jawaban atau 

pertanyaan yang tidak biasa, unik dan jarang terjadi 

dalam pemecahan permasalahan sosial.  

 Kemampuan orisinalitas dalam gaya bahasa dan 

penulisan gagasan atau jawaban untuk pemecahan 

permasalahan sosial. 

 Kemampuan bersikap ilmiah untuk menemukan, 

memilih, mengevaluasi dan menggunakan berbagai 

sumber belajar dibidang sosial, ekonomi dan budaya. 

 Kemampuan  mandiri, pengarahan diri dan 

kepemimpinan dalam belajar ilmu sosial untuk 

membentuk kecakapan hidup siswa. 

 Kemampuan belajar sintesis dan integrasi yaitu proses 

belajar membuat kombinasi-kombinasi atau modifikasi 

secara tidak lazim bagian atau unsur-unsur situasi sosial 
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kemasyarakatan daripada menganalisisnya, dengan 

mempertanyakan cara-cara yang lama dan memikirkan 

cara-cara yang baru. 

Flexibility  Kemampuan menghasilkan gagasan, jawaban atau 

pertanyaan yang bervariasi dengan mencari banyak 

alternatif penafsiran dan perspektif yang berbeda 

terhadap suatu permasalahan sosial. 

 Kemampuan mengubah cara pandang, pendekatan atau 

pemikiran secara cepat dan spontan. 

 Kemampuan menghormati perbedaan pandangan untuk 

dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan 

sosial. 

 Kemampuan merefleksi, mengidentifikasi kekurangan 

dan kelebihan sendiri dalam belajar 

 Kemampuan belajar berkolaborasi dan bekerja sama 

secara kooperatif dalam diskusi tim kelompok bersama 

rekannya  untuk menelaah, mengelaborasikan, 

mengakses, dan membangun pengetahuan serta mencari 

solusi didalam konteks sosial untuk pengembangan 

berbagai keterampilan sosial.  

Fluency  Kemampuan mengajukan banyak gagasan, jawaban atau 

pertanyaan untuk penyelesaian berbagai permasalahan 

sosial. 

 Kemampuan mendemonstrasikan keterampilan 

berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan dengan lancar 

dan lugas. 

 Kemampuan  untuk menjadi anggota tim yang aktif di 

dalam diskusi kelompok dan presentasi di kelas. 

 Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan  
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berargumentasi serta memiliki pengetahuan dasar untuk 

setiap argumentasi. 

 Kemampuan artikulasi dengan berkomunikasi 

memaparkan ide atau gagasan secara jelas, lugas dan 

efektif. 

Elaboration  Memiliki rasa keindahan yang kuat, sehingga tidak puas 

dengan penampilan yang kosong dan sederhana. 

 Kemampuan memperkaya dan mengembangkan suatu 

gagasan, produk atau situasi dengan membumbui, 

menghiasi dan memperinci melalui tambahan detail pada 

suatu gagasan, produk atau situasi sehingga lebih 

menarik. 

 Kemampuan mencari arti yang lebih mendalam terhadap 

pemecahan masalah yang telah dilakukan dan 

mengambil langkah-langkah terperinci untuk menguji 

detail-detailnya kearah yang akan ditempuh. 

 Kemampuan berpikir kritis, mengeksplorasi, 

menganalisis serta  menyelesaikan masalah kehidupan 

yang kompleks. 

 Kemampuan mengaplikasikan teknik pemecahan dan 

mengadopsi pendekatan yang holistik untuk berbagai 

masalah sosial pada situasi baru masa kini dan masa 

datang di lingkungan masyarakat. 

 

Setiap dari empat indikator tersebut rata-rata terdiri dari 5 butir indikator; 

dengan demikian ada 20 butir yang dinilai. Untuk setiap butir yang memenuhi 

syarat diberi skor 1, sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh diberi nilai 20. 

Berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, penelitian ini kemudian membuat 
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skema sistem penilaian kemampuan berpikir kreatif dalam bentuk lembar 

penilaian kemampuan berpikir kreatif.  

Adapun lembar penilaian kemampuan berpikir kreatif siswa yang peneliti 

rencanakan adalah dalam bentuk sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Lembar Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif siswa 

 

Nama   : 

Hari/Tanggal   : 

Siklus ke  : 

Tema pembelajaran  : 

 

No. Aspek Penilaian 

Skala Penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Originality      

2 Flexibility      

3 Fluency      

4 Elaboration      

 

Petunjuk penskoran  

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Skala 1 jika antara 1,00 – 2,00  butir dari aspek indikator yang tercapai 

Skala 2 jika antara 2,01 – 3,00  butir dari aspek indikator yang tercapai 

Skala 3 jika antara 3,01 – 4,00 butir dari aspek indikator yang tercapai 

Skala 4 jika antara 4,01 – 5,00  butir dari aspek indikator yang tercapai 

 

Penghitungan skor akhir menggunakan rumus sebagai berikut:  
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skor diperoleh x 4 = skor akhir 

skor maksimal 

 

Rentangan skala sesuai Permendikbud No. 104/2014 adalah sebagai berikut: 

sangat baik  : apabila memperoleh skor 3,51 -  4,00 

baik    : apabila memperoleh skor 2,51 -  3,50  

cukup   : apabila memperoleh skor 1,51 -  2,50 

kurang   : apabila memperoleh skor kurang dari 1,51 

3. Rubrik Penilaian diri 

Rubrik ini berisi sejumlah pertanyaan tertulis untuk mengukur sikap dan 

berpikir kreatif siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian kesadaran tentang  sikap dan pola berpikir kreatif siswa. Indikator 

yang digunakan adalah disadur dari Munandar, 2009 (hlm. 70) skala sikap terdiri 

dari 7 indikator  yaitu; keterbukaan terhadap pengalaman baru, kelenturan dalam 

berpikir, kebebasan dalam ungkapan diri, menghargai fantasi, minat terhadap 

kegiatan kreatif, kepercayaan terhadap gagasan sendiri, dan kemandirian dalam 

memberi pertimbangan.  

Indikator-indikator tersebut kemudian di jabarkan dalam bentuk 

pernyataan penilaian diri sebagai berikut: 

a. Keterbukaan terhadap pengalaman baru. 

“Saya suka melakukan hal-hal atau pengalaman baru bersama teman-teman 

atau melakukannya sendiri.” 

b. Kelenturan dalam berpikir. 

“Saya bersedia untuk mengubah gagasan atau pandangan apabila ada 

informasi dan bukti baru yang bertentangan dengan pandangan saya semula.” 

c. Kebebasan dalam ungkapan diri. 

“Saya tetap melakukan sesuatu yang bagi saya amat berarti, penting dan 

disukai, walaupun orang lain mengkritik dan mengejeknya.” 

d. Menghargai fantasi. 

“Saya suka mengkhayalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di akan 

datang dengan ide-ide yang menyenangkan.” 
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e. Minat terhadap kegiatan kreatif. 

“Saya menyukai dan gemar dengan aktivitas-aktivitas yang kreatif dan 

menarik.” 

f. Kepercayaan terhadap gagasan sendiri. 

“Saya berani mengungkapkan pendapat di depan orang lain.” 

g. Kemandirian dalam memberi pertimbangan.  

“Saya yakin dan percaya dengan pendapat sendiri dan akan tetap 

melakukannya tanpa bantuan orang lain.” 

 

Skala ini disusun untuk siswa SMP dan memerlukan 10-15 menit untuk 

diisi, setiap pernyataan dijawab dengan “ ya” atau “tidak”.  Adapun penilaian diri 

siswa dilakukan dengan membagikan kuesioner yang tersaji pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Lembar penilaian diri siswa 

 

Nama :  

Kelas : 

 

FORM PENILAIAN DIRI SISWA 

 

Isilah dengan jujur pernyataan dibawah ini dengan mengisi tanda (X) pada kolom 

yang sesuai  

1) Ya, apabila menyukai dan melakukan sesuai pernyataan 

2) Tidak, apabila tidak menyukai dan melakukan sesuai pernyataan 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya suka melakukan hal-hal atau pengalaman baru 

bersama teman-teman atau melakukannya sendiri. 

  

2.   Saya bersedia untuk mengubah gagasan atau pandangan 

apabila ada informasi dan bukti baru yang bertentangan 

dengan pandangan saya semula. 

  

3.  Saya tetap melakukan sesuatu yang bagi saya amat 

berarti, penting dan disukai, walaupun orang lain 

mengkritik dan mengejeknya. 
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4. Saya suka mengkhayalkan kemungkinan-kemungkinan 

yang terjadi di akan datang dengan ide-ide yang 

menyenangkan. 

  

5. Saya menyukai dan gemar dengan aktivitas-aktivitas yang 

kreatif dan menarik. 

  

6. Saya berani mengungkapkan pendapat di depan orang lain   

7. Saya yakin dan percaya dengan pendapat sendiri dan akan 

tetap melakukannya tanpa bantuan orang lain. 

  

 

4.  Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek 

penelitian atau informan dalam satu situasi sosial. Data hasil wawancara 

digunakan untuk melengkapi data observasi yang diperoleh langsung oleh 

peneliti.  Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa 

wawancara bebas, dimana peneliti dalam menyampaikan beberapa pertanyaan 

pada responden tidak menggunakan pedoman untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan respon siswa terhadap teknik pembelajaran yang digunakan.  Alasan 

peneliti memilih wawancara bebas yakni agar lebih efektif dalam memperoleh 

informasi yang diinginkan.  Sehubungan dengan responden yang diwawancarai 

merupakan siswa  maka wawancara bebas ini dapat membantu peneliti dalam 

melakukan proses wawancara agar lebih santai. Selain itu, wawancara juga 

dilakukan oleh peneliti kepada  siswa untuk mendapatkan deskripsi, kelemahan-

kelemahan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

Problem based learning untuk menguatkan data serta mengevaluasi metode 

pembelajaran yang digunakan. 

Wawancara yang bersifat nonformal juga dilakukan kepada guru mitra 

untuk menggali proses pembelajaran yang berlangsung di kelas VIIIE dan 

menggali permasalahan yang dirasakan oleh guru mitra selama melaksanakan 

pembelajaran di kelas VIIIE tersebut.  Hal ini dilakukan sebelum melakukan 

observasi di kelas untuk mendapatkan gambaran awal terhadap kelas yang akan 

menjadi subjek penelitian.  Sekalipun wawancara dilakukan secara nonformal 



75 

 

Anita Diana, 2016 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENGGUNAAN 
METODE PROBLEM  BASED LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

namun tidak mengurangi substansi data yang dibutuhkan dalam penelitian antara 

lain respon siswa dalam pembelajaran IPS, permasalahan yang dirasakan guru 

mitra dalam pembelajaran IPS, metode yang digunakan, upaya yang telah 

dilakukan guru mitra dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam pembelajaran 

IPS tersebut. 

 

5. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi yang dimiliki oleh SMP 3 

Al Azhar Bandar Lampung dan beberapa dokumen yang dimiliki guru dan 

peneliti. Dokumen- dokumen yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah 

sejarah berdirinya sekolah, denah lokasi sekolah, data jumlah guru. Sedangkan 

dokumen yang dimiliki oleh guru mitra adalah: kurikulum IPS, program 

pengajaran IPS, buku teks, buku penunjang, buku nilai dan absen. 

 

6. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Metode Problem Based 

Learning.  

Tahapan atau sintaks dari PBL adalah yang pertama siswa difokuskan 

pada pemecahan masalah yang nyata dan  mencari sebanyak-banyaknya sumber 

referensi yang relevan,  kedua proses dimana siswa melaksanakan kerja 

kelompok, umpan balik, diskusi, yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi, penyelidikan dan laporan akhir, ketiga setiap kelompok melakukan 

pemaparan/ presentasi laporan akhir dari hasil kerja kelompok kemudian 

dilanjutkan diskusi kelas dengan guru sebagai organisator dan moderator,  

keempat guru menjelaskan dan melakukan review  hasil pembelajaran kemudian 

meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah 

dilakukan selama proses kegiatan belajar. 

Pada tahapan pertama model ini dimulai dengan siswa membaca masalah 

yang disajikan guru secara individu. Berdasarkan hasil membaca siswa 

menuliskan berbagai informasi penting, menemukan hal yang dianggap sebagai 

masalah, dan menentukan pentingnya masalah tersebut. Siswa secara individu 

membangun struktur kerja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah, 



76 

 

Anita Diana, 2016 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENGGUNAAN 
METODE PROBLEM  BASED LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

upaya  membangun struktur kerja ini diawali dengan aktivitas siswa 

mengungkapkan apa yang mereka ketahui dari masalah, menetapkan masalah 

yang dianggap paling penting atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan 

nyata, apa yang ingin diketahui dari masalah dan ide apa yang bisa digunakan 

untuk memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap 

membantu, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan 

penuh kebebasan, kemudian siswa merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan 

dalam menyelesaikan masalah.  

Masalah tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi 

sebuah rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah berisi masalah utama apa 

yang ada dan bagaimana memecahkannya. Siswa disodorkan pada masalah 

terbuka maupun terstruktur yang membutuhkan pemikiran untuk 

memecahkannya, permasalahan akan menantang pengetahuan, keterampilan, 

sikap ilmiah dan kompetensi siswa. Dalam hal ini siswa belajar bagaimana cara 

memilih dan menggunakan sumber-sumber dan referansi yang relevan dan 

bervariasi. Kemudian guru merancang mempersiapkan media dan sumber belajar, 

mengorganisasikan siswa, dan menjelaskan prosedur pembelajaran.  

Pada tahap kedua guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan 

membentuk kelompok-kelompok siswa untuk melaksanakan aktivitas kerja 

kelompok atau diskusi. Pada tahap ini siswa didorong belajar berkolaborasi, 

bekerja sama dan sharing antar teman dalam kelompok, siswa harus dapat 

berperan aktif dalam kelompok, mampu menyampaikan ide dan gagasan kepada 

rekan dikelompoknya secara lugas dan jelas, disarankan agar siswa-siswa dalam 

kelompok belajar tersebut secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

permasalahan kemudian didiskusikan secara bersama pula dalam kelompok, guru 

membantu siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

berbagai sumber.  

Pada tahap ini  siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi 

informasi sesama teman dalam kelompok, semua solusi yang mungkin ada dari 

seluruh anggota dituliskan oleh masing-masing dan kemudian di tampung oleh 



77 

 

Anita Diana, 2016 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENGGUNAAN 
METODE PROBLEM  BASED LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

seorang siswa yang ditunjuk dalam kelompok, tugas guru adalah memastikan 

proses kelompok terjadi secara kolaboratif, kooperatif dan komunikatif. 

Kolaborasi terjadi berupa keterlibatan secara berkelanjutan dalam tugas-tugas 

kompleks dan berdialog bersama untuk menentukan dan memilih  solusi yang 

dianggap paling tepat dan terbaik dari semua alternatif solusi bagi pemecahan 

masalah yang dihadapi, guru kemudian meyakinkan siswa pentingnya meninjau 

ulang dan menimbang kefektifan solusi yang telah dihasilkan dan guru seharusnya 

mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam 

informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat 

dipertahankan. Guru juga harus mengajukan pertanyaan yang membuat siswa 

berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat. 

Pada tahap ketiga mempamerkan hasil kerja setiap kelompok dalam 

bentuk laporan akhir yang dipaparkan/ dipresentasikan didepan kelas, perwakilan 

siswa tiap kelompok memaparkan hasil kerjanya. Pemaparan kemudian 

dilanjutkan diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitatori oleh guru. 

penilaian dilakukan atas performa dan produk yang dihasilkan. Dalam 

pemaparan/presentasi  di depan kelas,  siswa harus dapat meyakinkan tentang 

pandangan, ide dan gagasan dari tim kelompoknya pada tim kelompok yang lain 

dengan cara menyajikan hasil kerja secara menarik dengan argumen-argumen 

yang jelas, produknya bisa berbentuk debat bohong-bohongan, berbentuk laporan, 

model fisik, program komputer, atau sajian multi media. Untuk penilaian tertulis 

berupa  laporan akhir, dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menyusun 

laporan, membuat ikhtisar, keterampilan menyusun konsep dan masalah dalam 

skema terstruktur, serta kemampuan membuat mental model (mind mapping).  

Pada tahap keempat, merupakan tahap akhir dalam pembelajaran berbasis 

masalah. Pada fase ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan 

aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar. Pada tahap ini guru 

membahas kembali masalah dan solusi alternatif  yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Dalam prosesnya guru membandingkan antara 

solusi satu dengan solusi lain hasil pemikiran siswa atau juga dibandingkan 

dengan solusi secara teoritis  yang telah ada.,  menambahkan berdasarkan konsep 
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dan teori dan kemudian meminta siswa yang menyimpulkan sendiri  tentang 

solusi-solusi yang tepat dan terbaik. 

 

H.  Analisis Data dan Refleksi 

Menurut Sugiyono (2009: hlm 89) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menyebarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyeleksi data dan 

membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Analisis 

data merupakan kajian terpenting dalam suatu metode ilmiah dimana dalam 

analisis ini data-data yang diperoleh oleh peneliti saat penelitian dapat membantu 

dalam pemecahan masalah yang diteliti.  Adapun langkah-langkah analisis data 

menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: hlm 91) yakni 

pengumpulan data, reduksi data, display data, serta verifikasi/ menarik 

kesimpulan. 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan seperangkat instrumen 

yang telah dipersiapkan peneliti guna memperoleh informasi melalui observasi, 

dokumentasi, rubrik penilaian dan tes. 

2. Reduksi data ( Data reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilapangan 

jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti dan 

rinci. Untuk itu perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting. 

Reduksi data harus berbentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, 

membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara 

untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. 
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3. Penyajian data (Data display) 

Setelah melakukan  reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka peneliti 

menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang berdasarkan aspek-aspek yang 

diteliti dan disusun berturut-turut mengenai implementasi pembelajaran yang 

dilakukan  dari tahap persiapan atau perencanaan sampai pada pelaksanaannya. 

Display data merupakan proses merangkai informasi yang terorganisir dalam 

upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan, meliputi 

informasi keadaan fisik kelas dan peserta didik dan guru, informasi mengenai 

proses pembelajaran, serta kativitas berupa kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dan kinerja guru saat mengajar. 

4. Pengambilan kesimpulan/verifikasi (Conclusion/verification) 

Dalam hal ini kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama berupa 

kesimpulan sementara, namun dengan bertambahnya data maka perlu 

dilakukan verifikasi data yaitu dengan mempelajari kembali data-data yang ada 

(yang direduksi maupun disajikan). Disamping itu dilakukan dengan cara 

meminta pertimbangan dengan pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian 

ini, yaitu pihak kepala sekolah dan pihak guru. Setelah dilakukan, maka 

peneliti baru dapat mengambil keputusan akhir. 

 

I. Validasi Data 

Validasi data sebenarnya adalah upaya peneliti untuk menguji derajat 

keterpercayaan atau derajat kebenaran penelitian. Validitas penelitian tindakan 

condong ke makna dasar validitas penelitian kualitatif. Menurut Erickson (dalam 

Madya, 2011: hlm 37 ) kriteria validitas dasar untuk  penelitian kualitatif adalah 

makna langsung dan lokal dari tindakan sebagaimana dibatasi sudut pandang 

penelitinya.  Jadi kredibilitas penafsiran peneliti dipandang lebih lebih penting 

dari pada validitas internal ( Davis, dalam Madya, 2011: hlm 37).  Ada beberapa 

bentuk validasi yang dapat peneliti gunakan dalam penelitian tindakan kelas, 

yaitu: 

a. Member check, yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari nara 
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sumber. (kepala sekolah, guru, teman sejawat, peserta didik dan yang 

lainnya sesuai dengan kebutuhan). Apakah keterangan, informasi, atau 

penjelasan  itu tetap sifatnya sehingga dapat dipastikan keajegannya, dan 

data itu terperiksa kebenarannya (Wiriatmadja, 2012: hlm 168) 

b. Audit trial yaitu upaya untuk mengecek, memeriksa kesalahan-kesalahan 

didalam metode atau prosedur yang dipakai peneliti dan didalam mengambil 

kesimpulan. Audit trial bisa juga dengan memeriksa catatan-catatan yang 

ditulis oleh peneliti atau pengamat mitra peneliti lainnya (Wiriatmadja, 

2012: hlm 170). Dengan cara mengkonfirmasikan dan mendiskusikan 

dengan teman sejawat. 

c.  Expert Opinion yaitu meminta nasehat dari pakar atau ahli.  Pada penelitian 

tindakan kelas ini, expert opinion dilakukan dengan meminta saran serta  

masukan-masukan dari dosen pembimbing.  Wiriatmadja (2014: hlm 171) 

mengemukakan bahwa arahan yang diberikan oleh pembimbing akan 

memvalidasi hipotesis, konstruk, atau kategori serta analisi yang dilakukan 

sehingga akan meningkatkan derajat keterpercayaan penelitian. 

d. Triangulasi yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan kolaborator 

yang hadir ketika pelaksanaan tindakan. Elliot (dalam Wiriaatmadja, 2012: 

hlm 169) menyebutkan bahwa triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut 

pandang yaitu sudut pandang peneliti, observer dan peserta didik. Oleh 

karena itu triangulasi dilakukan peneliti sebagai pelaksana tindakan, mitra 

peneliti sebagai observer dan siswa. Adapun data yang diperoleh dari 

observer adalah data  pelaksanaan tindakan dari lembar observasi. Agar data 

tersebut valid, peneliti dan guru mitra melakukan diskusi setiap kali selesai 

dilakukan tindakan. Sedangkan dengan siswa dilakukan melalui jurnal kesan 

atau wawancara dengan siswa  yang dapat memberikan informasi yang 

akurat.  

e. Saturation (penjenuhan) ialah proses pengujian data sampai mencapai titik 

jenuh atau tidak ada tambahan data baru yang bisa dikumpulkan. Karena 

data sudah dirasakan cukup dan lengkap. 
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J. Penafsiran Data 

Menurut Wiriaatmadja (2014: hlm 179-186) ada empat langkah dalam 

menafsirkan data yaitu mengkonsolidasikan teori, mengaplikasikan teori, 

membuat sisntesis, serta membuat persamaan, analog dan metafora.  Keempat 

langkah tersebut dideksripsikan sebagai berikut : 

1) Mengkonsolidasikan Teori, yaitu memodifikasi teori yang ada dan 

mengkonstruknya sedemikian rupa sehingga teori tersebut dapat diterapkan 

dalam penelitian.  Konsolidasi teori yang dilakukan peneliti adalah dengan 

mengkaji indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif yang banyak 

diutarakan para ahli dan digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.  

Kemudian peneliti mengakomodir dan menafsirkan  indikator-indikator 

tersebut serta memilah indikator apa yang dapat digunakan dalam penelitian 

ini.  

2) Mengaplikasikan Teori.  Penafsiran data dengan cara mengaplikasikan teori 

yang dianut dalam kerangka berpikir, merupakan cara lain untuk memaknai 

koleksi data.  Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji coba metode 

Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa.  

3) Membuat Sintesis.  Membuat sintesis memerlukan upaya-upaya 

interdisipliner dan intradisipliner.  Peneliti berupaya mengintegrasikan data 

dan konsep melalui upaya penelitian. 

4) Membuat Persamaan, Analog, dan Metafora.  Cara penafsiran penelitian 

tindakan kelas membutuhkan pemikiran yang divergen dan diliputi rasa seni 

yang memadai, sehingga apabila difungsikan secara tepat akan mampu 

menjadi alat yang kuat untuk mengenali atau mengidentifikasi hubungan-

hubungan diantara banyak data yang secara sekilas tidak berarti. 

 

K.  Indikator Keberhasilan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijabarkan dengan beberapa tujuan 

penelitian yang ingin dihasilkan di bagian pendahuluan bahwa  bagaimanakah 
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implementasi pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru dengan menerapkan 

metode  pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatan  kemampuan 

berpikir kreatif Siswa  di SMP 3 Al-Azhar Bandar lampung?. Fokus penelitian 

tindakan kelas ini adalah guru dan siswa, maka penelitian dianggap berhasil dan 

dianggap selesai apabila sudah teridentifikasi indikator-indikator keberhasilan 

penelitian, yaitu perubahan pembelajaran baik guru maupun siswa kearah 

peningkatan kualitas yang lebih baik.  Peningkatan kualitas tersebut tercermin dari 

kemampuan guru dalam melaksanakan langkah-langkah  pembelajaran sesuai 

dengan diamanatkan dalam implementasi kurikulum KTSP, begitupun perubahan 

perilaku yang ditunjukkan siswa terutama aspek sikap dan berpikir kreatif yang 

menjadi fokus penelitian. 

Wiriatamadja (2014: hlm 103) menjelaskan bahwa siklus dapat diakhiri 

apabila apa yang direncanakan sudah berjalan sebagaimana diharapkan, dan data 

yang ditampilkan di kelas sudah jenuh, dalam arti tidak ada data baru yang 

ditampilkan dan dapat diamati serta kondisi kelas dalam pembelajaran sudah 

stabil, hal ini ditunjukkan dengan penguasaan keterampilan mengajar yang baru 

oleh guru. Untuk memantau kondisi pembelajaran yang stabil dapat didiskusikan 

dengan guru mitra dalam melihat keberhasilan, kemudian diputuskan bersama 

apakah siklus dihentikan atau diteruskan siklus berikutnya.  


