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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

A. Lokasi Penelitian 

        Penelitian dilakukan di TK BPK Penabur 638 yang beralamat di Jl. Jendral 

Sudirman no. 638 Bandung. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B tahun 

ajaran 2012-2013 yang berjumlah 23 anak yang terdiri dari 15 anak laki-laki dan 8 

anak perempuan, serta terdapat 2 orang guru. 

 

 

B. Desain Penelitian 

        Pelaksanaan penelitian menggunakan beberapa siklus secara bertahap. 

Tahapan dari setiap siklus akan selalu dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dari pemberian media pembelajaran yang diberikan agar 

menjadi pembanding bagi siklus berikutnya. 

        Adapun tahapan dalam penelitian  tindakan kelas ini, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hal ini sesuai dengan model yang 

dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (Muslihuddin 2009 : 69) yang 

menyebutkan empat komponen penelitian tindakan kelas dengan model siklus, 

yaitu perencanaa, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut ini adalah siklus 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan siklus model spiral Elliot 

(Muslihuddin 2009 : 72) : 
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Bagan  3.1 

Penelitian Tindakan Kelas 

Model Spiral Elliot (Muslihuddin 2009 : 72) 

 

 

C. Metode Penelitian 

        Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(classroom action research) atau PTK. Menurut Arikunto (2010 : 130) penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Ciri utama dalam penelitian 

tindakan kelas adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dan 

anggota kelompok sasaran. 

        Menurut Arikunto (2010 : 129) PTK adalah salah satu strategi pemecahan 

masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan 

inovatif yang “dicoba sambil jalan” dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. 

Pelaksanaan 

Perencanaan Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Refleksi 

Siklus 1 

Siklus 2 
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Dalam prosesnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling 

mendukung satu sama lain. 

        Bentuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian PTK Partisipan. PTK 

partisipan adalah penelitian yang dilaksanakan dimana peneliti harus terlibat 

langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian 

berupa laporan. Sesuai dengn pernyataan Muslihuddin (2009 : 73) bahwa sejak 

perencanaan penelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau, 

mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data, serta berakhir dengan 

melaporkan hasil penelitiannya. 

        Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas model Elliot. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus, 

adapun prosedur penelitian tindakan kelas untuk memperoleh data tentang proses 

dan hasil yang dicapai dalam penelitian, yang meliputi beberapa tahap yaitu : 

 

1. Identifikasi masalah 

         Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah yang ada di TK BPK 

Penabur 638. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di kelas, terdapat beberapa 

masalah berkaitan dengan kreativitas anak. Hal ini terlihat dalam kegiatan 

pembelajaran seni dan keterampilan, anak membuat keterampilan selalu tertuju 

kepada contoh-contoh dari guru tanpa mendapat kebebasan untuk mengeluarkan 

ide-idenya  sendiri.  

 

2. Observasi 

        Pada tahap ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui kondisi 

objektif kretivitas anak. Berdasarkan hasil observasi, rendahnya kreativitas 

disebabkan  keterbatasannya media pembelajaran yang digunakan guru sehingga 

anak kurang tertarik dengan kegiatan dan proses pembelajaran. 

 

 

 

 



37 

 

Erni Indriyani, 2013 
Meningkatka Kreativitas Anak Melalui Pemanfaatan Barang Bekas (Recycle) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

3. Pelaksanaan Tindakan 

        Pada proses pelaksanaan tindakan kelas, peneliti bersama dengan guru 

pendamping melakukan tindakan yang sudah direncanakan sebelum penelitian 

berlangsung. 

        Adapun langkah-langkah tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Perencanaan 

        Peneliti menyiapkan bahan-bahan penelitian sebelum melakukan penelitian 

di lapangan dengan mengacu pada perecanaan pembelajaran tertulis dalam bentuk 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan mempersiapkan media 

pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Media yang 

digunakan adalah barang-barang bekas diantaranya : botol kaca, dus-dus, botol-

botol plastik, kantong keresek, dan lain-lain. 

 

1) Perencanaan Pembelajaran Pemanfaatan Media Barang Bekas pada 

Siklus I 

         Pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam penelitian, peneliti dibantu oleh 

guru pendamping di kelas. Peneliti melakukan perencanaan, melaksanakan, 

mengobservasi, dan merefleksi selama penelitian berlangsung. Siklus I 

dilaksanakan pada hari rabu, 8 Mei 2013, pembelajaran yang akan dilaksanakan 

adalah membuat suatu hasil karya dengan menggunakan barang bekas. Media 

yang digunakan yaitu botol bekas, dan  cat poster warna merah, kuning, hijau, 

biru, coklat, pink. 

         Pada kegiatan pembelajaran, anak diberikan kesempatan untuk membuat 

hasil karya dari botol dengan menggambarkan kendaraan di uadara dengan cat 

poster. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dituangkan dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Anak diberi kebebasan untuk 

berkarya. Kegiatan dilakukan selama 90 menit setiap anak secara bergantian 

melakukan kegiatan ini dari pukul 07.45-09.15 WIB. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak dapat menyebutkan macam-macam kendaraan di udara, alat-alat dan nama 
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pengemudinya serta meningkatkan kreativitas anak dalam memanfaatkan barang 

bekas yang meliputi orisinalitas (keaslian), fleksibilitas (keluwesan), fluency 

(kelancaran), dan elaborasi (penguraian). 

          Berikut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 

Tabel 3.1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Meningkatkan Kreativitas Anak melalui Pemanfaatan Media Barang Bekas 

(Recycle) 

 

Nama Sekolah        : TKK BPK Penabur 638 

Kelompok/Usia      : B/5-6 Tahun 

Tema                      : Kendaraan  

Sub tema                : Kendaraan Udara 

Kegiatan                 : Membuat kendaraan udara dengan cat poster di botol bekas 

 

I. Indikator kreativitas dalam pembelajaran membuat suatu karya dari botol bekas 

   a. Keaslian (Originality) 

      (1)  Membuat suatu karya dari barang bekas yang berbeda dari temannya 

(2)  Memiliki rasa percaya diri dalam menuangkan ide sesuai imajinasinya ke   

dalam bentuk hasil karya 

      (3)  Memberikan jawaban yang  baru,  dapat dimengerti dalam mengungkapkan 

hasil karyanya. 

   b. Keluwesan (Flexibility) 

      (1) Berinisiatif menjawab  pertanyaan tanpa harus diperintah. 

      (2) Memiliki berbagai jawaban dalam menceritakan cara membuat kendaraan 

dengan melukis di botol. 

      (3) Membuat kreasi dari bermacam-macam gambar di botol 

      (4) Tidak cepat menyerah dalam  membuat hasil karya dari barang bekas 

   c. Kelancaran (Fluency) 

      (1) Melukis di botol bekas membuat kendaraan udara sesuai dengan 

imajinasinya 

     (2) Menjawab dengan spontan semua pertanyaan mengenai ide membuat 

kendaraan yang dihasilkannya 

   d.Penguraian (Elaboration) 

     (1)  Menceritakan dengan jelas setiap bentuk gambar kendaraan yang dibuat 

     (2) Berani menceritakan hasil kendaraan yang dibuatnya didepan guru dan 

teman-teman 

 2. Langkah-langkah Pelaksanaan: 

  a.Guru menyiapkan media yang digunakan dalam pembelajaran membuat gambar 

kendaraan di botol bekas, yaitu botol bekas, cat poster, dan kuas 

 b.Guru meminta anak-anak duduk pada kelompok yang diinginkan, anak-anak 

mendapat penjelasan untuk berpikir gambar kendaraan apa yang akan dibuat. 

Anak mengambil botol dan kuas. Kemudian guru mempersilakan anak-anak 

membuat kendaraan sesuai imajinasinya. 
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2) Perencanaan Pembelajaran Pemanfaatan Media Brang Bekas pada   

     Siklus II 

          Peneliti berdiskusi terlebih dahulu bersama guru pendamping mengenai 

langkah-langkah kegiatan pada silkus II sesuai dengan penjabaran pembelajaran 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Tema yang digunakan pada 

siklus II yaitu Kendaraan dengan sub tema Kendaraan Darat. Media yang 

digunakan adalah macam-macam mainan kendaraan darat, gambar-gambar 

kendaraan darat dan bermacam-macam ukuran dus bekas untuk lebih 

meningkatkan kreativitas anak dalam berkarya. 

          Penelitian siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 yang 

dimulai pada pukul 07.00-10.00 dengan memberikan pembelajaran membuat 

Kendaraan Darat dari dus-dus bekas, dengan tujuan anak-anak dapat  mengetahui 

macam-macam kendaraan darat, alat-alat yang digunakan dan nama 

pengemudinya serta meningkatkan kreativitas anak dalam membuat karya dari 

barang bekas sesuai keinginan anak yang meliputi orisinal (keaslian), fleksibilitas 

(keluwesan), fluency (kelancaran), dan elaborasi (penguraian). 

         Berikut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran pada siklus II yang 

dituangkan ke dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 

 

 

 

 c. Anak-anak mulai membuat gambar kendaraan udara sesuai dengan imajinasi 

sendiri dan diharapkan tidak mengikuti gambar teman yang lain.  

 d.Setelah anak-anak puas dan selesai mengerjakan, satu persatu menceritakan hasil    

rancangannya kepada guru. 

e. Pada kegiatan penutup anak-anak  diberi kesempatan untuk menceritakan   

kendaraan yang di buat di depan teman-teman. 

3. Media/alat yang digunakan adalah, yaitu mainan pesawat, helikopter, botol 

kaca,cat poster   warna hijau, merah, kuning, biru, coklat, pink. 

4. Evaluasi dilakukan dengan teknik observasi dengan menggunakan lembar 

observasi,   studi dokumentasi, dan hasil karya anak. 
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Tabel 3.2 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Meningkatkan Kreativitas Anak melalui Pemanfaatan Media Barang Bekas 

(Recycle) 

 

 

Nama Sekolah        : TKK BPK Penabur 638 

Kelompok/Usia      : B/5-6 Tahun 

Tema                      : Kendaraan  

Sub tema                : Kendaraan Darat 

Kegiatan                 : Membuat kendaraan darat dengan dus bekas 

 

 

I. Indikator kreativitas dalam pembelajaran membuat suatu karya dari dus bekas 

   a. Keaslian (Originality) 

      (1)  Membuat suatu karya dari barang bekas yang berbeda dari temannya 

(2)  Memiliki rasa percaya diri dalam menuangkan ide sesuai imajinasinya ke   

dalam bentuk hasil karya 

      (3)  Memberikan jawaban yang  baru,  dapat dimengerti dalam mengungkapkan 

hasil karyanya. 

   b. Keluwesan (Flexibility) 

      (1) Berinisiatif menjawab  pertanyaan tanpa harus diperintah. 

      (2) Memiliki berbagai jawaban dalam menceritakan cara membuat kendaraan dari 

dus bekas 

      (3) Membuat kreasi dari bermacam-macam dus bekas 

      (4) Tidak cepat menyerah dalam  membuat hasil karya dari barang bekas 

   c. Kelancaran (Fluency) 

      (1) Menyusun dus bekas membuat kendaraan darat sesuai dengan imajinasinya 

      (2) Menjawab dengan spontan semua pertanyaan mengenai ide membuat kendaraan 

yang dihasilkannya 

   d.Penguraian (Elaboration) 

     (1)  Menceritakan dengan jelas setiap bentuk dan bagian kendaraan yang dibuat 

     (2) Berani menceritakan hasil kendaraan yang dibuatnya didepan guru dan teman-

teman 

 

2. Langkah-langkah Pelaksanaan: 

   a.Guru menyiapkan media yang digunakan dalam pembelajaran membuat kendaraan 

dari dus bekas, yaitu macam-macam dus, solatif,dobletif, dan kertas warna.    

b.Guru meminta anak-anak duduk pada kelompok yang diinginkan, anak-anak   

mendapat penjelasan untuk berpikir gambar kendaraan apa yang akan dibuat. Anak 

mengambil dus-dus bekas sesuai yang dibutuhkan. Kemudian guru mempersilakan 

anak-anak membuat kendaraan sesuai imajinasinya. 

 c. Anak-anak mulai membuat kendaraan darat dari dus bekas sesuai dengan imajinasi 

sendiri dan diharapkan tidak mengikuti karya teman yang lain.  
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3) Perencanaan Pembelajaran Pemanfaatan Media Barang Bekas pada   

     Siklus III 

        Seperti halnya pada siklus I dan II anak-anak melaksanakan pembelajaran 

dalam 3 kelompok , namun waktu pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama 

mengingat kurangnya waktu pada silkus II. Peneliti berdiskusi terlebih dahulu 

bersama guru pendamping mengenai langkah-langkah kegiatan pada silkus III 

sesuai dengan penjabaran pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Tema yang digunakan pada siklus III yaitu Kendaraan 

dengan sub tema Kendaraan Laut. Media yang digunakan adalah macam-macam 

mainan kendaraan laut, botol-botol plastik bekas ukuran besar dan kecil, kantong 

plastik bekas mie, kopi, kue, sabun, untuk lebih meningkatkan kreativitas anak 

dalam berkarya. 

        Penelitian siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 yang 

dimulai pada pukul 07.00-10.00 dengan memberikan pembelajaran membuat 

kendaraan laut dari botol dan kantong plastik, dengan tujuan agar anak 

mengetahui macam-macam kendaraan laut, alat-alat yang digunakan dan nama 

pengemudinya serta meningkatkan kreativitas anak dalam membuat karya dari 

barang bekas sesuai keinginan anak yang meliputi orisinal (keaslian), fleksibilitas 

(keluwesan), fluency (kelancaran), dan elaborasi (penguraian). 

        Berikut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran pada siklus III yang 

dituangkan ke dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) : 

 

 

  d.Setelah anak-anak puas dan selesai mengerjakan, satu persatu menceritakan hasil 

rancangannya kepada guru. 

e. Pada kegiatan penutup anak-anak  diberi kesempatan untuk menceritakan kendaraan 

yang di buat di depan teman-teman. 

3. Media/alat yang digunakan adalah, yaitu mainan mobil-mobilan, motor-motoran, 

bis,gambar kereta api, mobil dan bis. 

4. Evaluasi dilakukan dengan teknik observasi dengan menggunakan lembar observasi,   

studi dokumentasi, dan hasil karya anak. 
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Tabel 3.3 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

Meningkatkan Kreativitas Anak melalui Pemanfaatan Media Barang Bekas 

(Recycle) 

 

Nama Sekolah        : TKK BPK Penabur 638 

Kelompok/Usia      : B/5-6 Tahun 

Tema                      : Kendaraan  

Sub tema                : Kendaraan Laut 

Kegiatan                 : Membuat kendaraan laut dengan  botol plastik bekas 

 

I. Indikator kreativitas dalam pembelajaran membuat suatu karya dari botol bekas 

   a. Keaslian (Originality) 

      (1)  Membuat suatu karya dari barang bekas yang berbeda dari temannya 

(2)  Memiliki rasa percaya diri dalam menuangkan ide sesuai imajinasinya ke   

dalam bentuk hasil karya 

      (3)  Memberikan jawaban yang  baru,  dapat dimengerti dalam mengungkapkan 

hasil karyanya. 

   b. Keluwesan (Flexibility) 

      (1) Berinisiatif menjawab  pertanyaan tanpa harus diperintah. 

      (2) Memiliki berbagai jawaban dalam menceritakan cara membuat kendaraan 

dengan menggunakan botol plastik bekas 

      (3) Membuat kreasi dari bermacam-macam kendaraan  dengan botol plastik 

      (4) Tidak cepat menyerah dalam  membuat hasil karya dari barang bekas 

   c. Kelancaran (Fluency) 

      (1) Membuat  kendaraan laut dari botol plastik sesuai dengan imajinasinya 

     (2) Menjawab dengan spontan semua pertanyaan mengenai ide membuat 

kendaraan yang dihasilkannya 

   d.Penguraian (Elaboration) 

     (1)  Menceritakan dengan jelas setiap bentuk dan bagian kendaraan yang dibuat 

     (2) Berani menceritakan hasil kendaraan yang dibuatnya didepan guru dan 

teman-teman 

2. Langkah-langkah Pelaksanaan: 

  a.Guru menyiapkan media yang digunakan dalam pembelajaran membuat 

kendaraan laut dari botol plastik bekas, yaitu botol plastik bekas, kantong 

plastik, double tip, solatif, sedotan limun, tutup botol dan gunting. 

  b.Guru meminta anak-anak duduk pada kelompok yang diinginkan, anak-anak 

mendapat penjelasan untuk berpikir kendaraan apa yang akan dibuat. Anak 

mengambil botol plastik sesuai yang dibutuhkannya. Kemudian guru 

mempersilakan anak-anak membuat kendaraan sesuai imajinasinya. 

 c. Anak-anak mulai membuat  kendaraan laut sesuai dengan imajinasi sendiri dan 

diharapkan tidak mengikuti teman yang lain.  
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b. Pelaksanaan 

       Pelaksanaan merupakan implementasi isi dari rancangan yang sudah dibuat 

peneliti. Dimana peneliti akan melihat sejauh mana peningkatan kreativitas anak 

melalui pembelajaran dengan menggunakan media barang bekas. Peneliti 

berperan sebagai pelaksana tindakan. 

 

c. Pengamatan 

       Pada tahap ini peneliti mengamati secara langsung. Peneliti mengamati segala 

proses dalam aktivitas peningkatan kreativitas anak melalui pemanfaatan barang 

bekas bersama guru pendamping. Pengamatan dilakukan secara kontinyu dari 

siklus 1 sampai pada siklus yang diharapkan  dapat tercapai tujuan yang 

ditetapkan. 

 

d. Refleksi 

       Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis interpretasi, dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua imformasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan, 

Muslihuddin (2010 : 52). Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan 

refleksi dari siklus I, II, dan selanjutnya sampai ketercapaian perbaikan 

pembelajaran berhasil. Dengan adanya refleksi peneliti dapat mengetahui 

ketercapaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Apabila 

  d.Setelah anak-anak puas dan selesai mengerjakan, satu persatu menceritakan 

hasil rancangannya kepada guru. 

e. Pada kegiatan penutup anak-anak  diberi kesempatan untuk menceritakan 

kendaraan yang di buat di depan teman-teman. 

f. Anak-anak akan diberi kesempatan untuk bermain di kolam renang 

menggunakan kendaraan laut hasil karyanya pada hari lain. 

3. Media/alat yang digunakan adalah, yaitu mainan kapal laut, perahu, kapal boat, 

botol plastik, kantong plastik, tutup botol, doble tip, selotif dan gunting 

4. Evaluasi dilakukan dengan teknik observasi dengan menggunakan lembar 

observasi,   studi dokumentasi, dan hasil karya anak. 
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kreativitas anak belum tercapai maka akan diulang kembali dengan melakukan 

tahapan selanjutnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

        Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang 

alami, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participan observation), studi dokumentasi dan catatan 

lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari 

beberapa penilaian, diantaranya adalah sebagai berikut :  

 

1. Observasi 

        Observasi menurut Iskandar (2012:68) merupakan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

Observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak, respon anak 

terhadap pemanfaatan media barang bekas yang dilakukan oleh guru. Hal yang 

diobservasi pada penelitian ini adalah anak dan guru, dengan menggunakan 

pedoman observasi yang sudah dibuat. Observasi ini juga dideskripsikan dalam 

catatan anekdot. Di bawah ini akan ditampilkan pedoman observasi yang terdiri 

dari pedoman observasi kegiatan anak, pedoman observasi peningkatan kreativitas 

anak dan pedoman observasi cheklis, yaitu sebagai berikut: 

a. Pedoman Observasi Kegiatan Anak 

      Diadaptasi berdasarkan kepentingan penelitian dalam buku Kreasi Unik dari 

Plastik ( Lengkana 2009:2) 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Observasi kegiatan penerapan  

pemanfaatan media barang bekas(Recycle)  

 

No. 

 

Bentuk Kegiatan 

Jawaban  

Ya Tidak Uraian 

A. Bagian pemanfaatan media barang bekas terdiri dari : 

1.Memilih barang-barang bekas yang dapat di daur 

ulang 

   

2.Menentukan jenis barang bekas apa yang akan 

digunakan,  mengumpulkan jenis barang bekas, 

menentukan bentuk yang akan dibuat dari barang 
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bekas tersebut 

3.Menetapkan cara pembuatan, dan memproses 

pembuatan barang-barang bekas tersebut 

   

 

 

4.Menentukan produk apa yang akan dibuat dari 

barang bekas 

   

5. Menilai produk yang dihasilkan dari barang bekas 

 

   

  

   
 

Tabel 3.5 

Pedoman Observasi Cheklis Anak  Pada Penerapan Pemanfaatan Media Barang 

Bekas(Recycle) 

Diadaptasi berdasarkan kepentingan penelitian dalam buku Observing 

Development of The Young Child (J. Beaty 1994 : 45-52) 
 

Bagian Fakta 

 

Tanggal 

1. Gambar Diri 

____ Memperlihatkan antusiasme dalam 

melakukan pekerjaan sendiri 

 

 

 

 

2. Bersosialisasi 

____ Aktif bermain dalam kegiatan 

bermain bebas 

  

____ Bermain dengan orang lain yang 

memiliki mainan yang sama 

 

 

 

 

____ Bermain bersama 

 

 

 

 

 

____Dapat mengikuti aturan bermain  

 

 

 

3. Perilaku suka bersosialisasi 

____ Menunjukkan perhatian pada 

sesorang yang sedang 

tertekan(empati) 

  

____ Menunjukkan sikap senang saat 

orang lain mengalami rasa senang 

 

 

 

 

____ Mau memberi 

 

 

 

 

____ Sabar menunggu giliran 

 

 

 

 

 

____ Berbagi dengan orang lain 
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____ Membantu orang lain dalam 

melakukan tugasnya 

 

  

 

____ Peduli dengan orang lain 

 

 

 

 

 

4. Perkembangan Motorik Halus 

____ Dapat menggunakan gunting 

dengan baik 

  

5. Perkembangan Kognitif 

____ Mengenal warna 

 

 

 

 

____ Mengenal ukuran yang berbeda 

 

 

 

 

 

____ Memasangkan benda sesuai 

bentuknya 

 

 

 

 

____ Menceritakan urutan kejadian 

 

 

 

 

 

____ Berhitung s/d 20 secara individual  

 

 

 

____ Dapat menunjukkan posisi benda 

 

 

 

 

 

____ Menyanyikan lagu anak-anak  

 

 

 

____ Mengekspresikan gerakan sesuai  

dengan syair lagu 

 

 

 

 

6. Kemampuan Berbahasa 

____ Berbicara di dalam kelas 

 

 

 

 

____ Berbicara dengan jelas dan mudah 

dimengerti 

 

 

 

 

____ Bercerita dengan kalimat yang jelas  

 

 

 

____ Bercakap-cakap bersama teman 

 

 

 

 

____ Menjawab pertanyaan dengan 

urutan kata yang benar 

 

 

 

 

7. Seni 

____ Mewarnai 
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____ Menggambar beabas dari bentuk 

dasar 

 

 

 

____ Menggunakan tema, ide, alat-alat 

yang kreatif 

 

 

 

 

8. Daya Cipta 

____Bermain peran dengan alat bantu 

khusus 

  

____ Menggunakan tema, ide, alat-alat 

yang kreatif 

 

 

 

 

 

b. Pedoman Observasi Peningkatan Kreativitas Anak 

    Diadaptasi berdasarkan kepentingan penelitian dalam buku Pengembangan   

Kreativitas Anak Berbakat (Munandar 2009 : 43). 

Tabel 3.6 

Pedoman Observasi Peningkatan Kreativitas Anak TK melalui  

Pemanfaatan Media Barang Bekas(Recycle) 

 

No. 

 

Bentuk Kegiatan 

Penilaian  

Berkembang 

Baik 

Dalam 

Proses 

Perlu  

Stimulasi 

Ket 

A Keaslian (Originality) 

1.Membuat suatu karya dari 

barang bekas yang berbeda 

dari temannya 

    

 2. Memiliki rasa percaya diri 

dalam menuangkan ide 

sesuai imajinasinya ke 

dalam bentuk hasil karya 

    

 3.Memberikan jawaban yang  

baru yang dapat dimengerti 

dalam mengungkapkan 

hasil karyanya. 

    

B Keluwesan (Flexibility) 

4.Berinisiatif menjawab  

pertanyaan tanpa harus 

diperintah. 

 

    

5.Memiliki berbagai jawaban 

   dalam menceritakan cara  

   membuat kendaraan dari 

dus bekas 

    

6.Membuat kreasi dari 

bermacam-macam dus 
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bekas  

7.Tidak cepat menyerah 

dalam  membuat hasil 

karya dari barang bekas 

    

C Kelancaran (fluency) 

8.Menyusun dus bekas 

membuat kendaran darat 

sesuai dengan imajinasinya 

    

 9. Menjawab dengan spontan 

semua pertanyaan 

mengenai ide membuat 

kendaraan yang 

dihasilkannya 

    

D Penguraian (elaboration) 

10. Menceritakan dengan 

jelas setiap bentuk 

kendaraan yang dibuat 

    

 11. Berani menceritakan hasil 

kendaraan yang dibuatnya 

didepan guru dan teman-

teman 

    

Ket. 

     PS  (1) = Perlu Stimulasi ( tidak mampu melakukan sendiri dan harus dibantu) 

    DP (2) = Dalam Proses ( mampu melakukan sendiri dengan bantuan guru) 

    BB (3) = Berkembang Baik (mampu melakukan sendiri tanpa bantuan) 

 

 

 

2.  Studi Dokumentasi 

        Studi Dokumentasi menurut Iskandar (2012:73) merupakan teknik 

pengumpulan data penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan 

dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen 

pribadi siswa, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto,  dan rekaman kaset. 

Teknik dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto dan hasil karya anak. 

 

3. Catatan Lapangan 

        Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi selama penelitian tindakan kelas berlangsung. Catatan 

lapangan dibuat secara deskriptif oleh peneliti pada saat refleksi, berisi tentang 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung, suasana kelas, ataupun perilaku anak 
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dalam melakukan aktivitas peningkatan kreativitas melalui pemanfaatan media 

barang bekas di TKK BPK Penabur 638.  

 

Tabel 3.7 

                                               Catatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Bandung,                  2013 

                                                                                          Observer, 

 

                                                                                    _______________     

  

E. Teknik Analisis Data 

        Teknik analisis data dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan 

analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan 

catatan lapangan dianalisis ke dalam bentuk deskriptif. Sugiyono (Iskandar 

2012:75) menyatakan analisis data kualitatif adalah mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, 

catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

CATATAN LAPANGAN 

Tempat Penelitian                    : 

Tanggal/Waktu                        : 

Kegiatan yang diobservasi      : 

Siklus                                       : 

Observer                                  : 

Hasil Catatan Lapangan 
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sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya Miles dan Huberman 

(Iskandar 2012:74) menyatakan bahwa, analisis data kualitatif tentang 

mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas 

atau dideskripsikan. Analisis data ini berlangsung mulai dari awal penelitian 

sampai penelitian berakhir yang dituangkan dalam laporan penelitian yang 

dilakukan secara simultan dan terus menerus. 

        Menurut Faisal dan Moleong (Iskandar 2012:76)  bahwa analisis data dapat 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : 

 

1. Reduksi Data 

        Reduksi adalah proses merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan 

(field note), yang harus ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang 

relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap ini,  peneliti 

mengumpulkan semua data observasi, data hasil belajar, dan data dari catatan 

lapangan. Pada tahap ini mungkin peneliti membuang data yang dianggap tidak 

relevan. Pada penelitian ini reduksi data dimulai dari pembuatan rangkuman pada 

setiap data dengan tujuan agar mudah dipahami. Keseluruhan rangkuman data 

yang berupa hasil observasi dan catatan lapangan mengenai peningkatan 

kreativitas anak melalui pemanfaatan media barang bekas dikelompokkan 

berdasarkan kategori permasalahan yang diteliti. 

 

 

2. Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data 

         Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi  yang 

menyeluruh pada setiap aspek peningkatan kreativitas  anak yang diteliti. Aspek 

kreativitas anak tersebut mencakup kemampuan anak dalam mengungkapkan ide 

dan gagasan secara lancar, fleksibel dan orisinal serta hasil karya anak secara 

orisinal. Kemampuan anak yang telah diperoleh tersebut, diklasifikasikan dan 

dideskripsikan untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan dalam 

penelitian.  
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3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi 

        Selain mendeskripsikan data, peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian 

berdasarkan deskripsi data. Jika data itu sudah tersaji dengan jelas tetapi belum 

ditarik kesimpulan, maka data tersebut tidak berarti. Data yang telah terkumpul 

diinterpretasikan berdasarkan teori yang disesuaikan dengan hasil temuan. Hasil 

interpretasi disajikan sebagai acuan untuk melaksanakan siklus berikutnya dan 

selanjutnya diimplementasikan pada proses pembelajaran. Pengambilan 

kesimpulan dilakukan melalui persentase data dari seluruh indikator dengan 

rumus: 

Mencari persentase dengan rumus : 

                                                          Keterangan : 

                                                          P       : Persentase 

                                                          F       : Frekuensi 

                                                          n       : Jumlah anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  =  F  X 100% 

                       n 


