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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kuantitatif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengembangan 

keterampilan berpikir kreatif pada siswa kelas V yang dilakukan guru sekolah 

dasar dalam pembelajaran IPA. Data yang terkumpul selama penelitian kemudian 

diolah untuk melihat jumlah, frekuensi dan rata-rata. Selanjutnya data yang sudah 

diolah dianalisis dalam pembahasan berdasarkan kajian teori yang mendukung. 

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena yang ada saat ini atau di masa lampau (Sa’ud, 2007). 

Dalam metode deskriptif tidak ada manipulasi variabel (McMillan dan 

Schumacher, 2001). Penelitian deskriptif sangat penting untuk dijadikan studi 

pendahuluan untuk penelitian selanjutnya (Sa’ud, 2007)  

Selain mendeskripsikan, penelitian ini juga membandingkan kemampuan 

guru antara guru yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa sekolah dasar kelas V pada pembelajaran IPA. 

Selanjutnya dideskripsikan pula bagaimana peranan pengembangan keterampilan 

berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berpikir kreatif. 
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B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 11 buah sekolah dasar di wilayah Kota 

Bandung, yaitu di SDN Gumuruh 1, SDN Gumuruh 2, SDN Gumuruh 6, SDN 

Sayuran 3, SDN Sayuran 5, SDN Arcamanik Endah, SDN Pertiwi, SDN Ciujung 

4, SDN Cimuncang, SDN Griya Bumi Antapani 27 dan SDN Arcamanik. 

Penelitian dimulai dari bulan Januari 2011 sampai bulan April 2011. 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan 11 sekolah dasar ini adalah : 

1. Sekolah-sekolah tersebut sama-sama berada dalam kategori sedang sehingga 

secara umum memiliki fasilitas sekolah dengan kemampuan siswa yang relatif 

sama. 

2. Sekolah-sekolah tersebut memiliki guru-guru yang tersertifikasi melalui 

portofolio maupun diklat serta memiliki guru-guru yang belum tersertifikasi. 

3. Lokasi sekolah cukup jauh dari UPI dan belum pernah bekerja sama dengan 

UPI. Oleh karena itu pihak sekolah dan guru-guru di sekolah-sekolah tersebut 

bersedia untuk bekerja sama sebagai subjek penelitian. 

 

C. Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah guru sekolah dasar kelas V di SDN Gumuruh 

1, SDN Gumuruh 2, SDN Gumuruh 6, SDN Sayuran 3, SDN Sayuran 5, SDN 

Arcamanik Endah, SDN Pertiwi, SDN Ciujung 4, SDN Cimuncang, SDN Griya 

Bumi Antapani dan SDN Arcamanik. Jumlah guru yang menjadi subjek penelitian 

adalah lima orang yang tersertifikasi melalui portofolio (guru 1-5), lima orang 

yang tersertifikasi melalui diklat (guru 6-10) dan lima orang yang tidak 



48 
 

 

tersertifikasi (guru 11-15). Penentuan jumlah ini dianggap cukup memberi 

gambaran tentang kondisi pembelajaran IPA yang dilakukan guru pada saat ini. 

Karakteristik masing-masing guru yang menjadi subjek penelitian ada 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Karakteristik Subjek Penelitian 

 
Guru Sertifikasi Belum 

sertifikasi 
Pendidikan Kegiatan guru Pengalaman 

mengajar 
IPA 

Porto-
folio 

Diklat 

Guru 1 √ - - 

D2 Pend. B. 
Ind. 

S1 Pendidikan 
S2 Man.Pend. 

Diklat guru, 
Pelatihan internet, 
Pelatihan mengajar, 
Pelatihan tematik, 
Pelatihan Pemb. 
ABK, KKG 

18 tahun dan 
3 bulan 

Guru 2 √ - - 
S1 

B.Indonesia 

Penataran pemandu 
bid.studi,  Pelatihan 
guru, Pelatihan 
KBK, Pelatihan 
Kesenian, Pelatihan 
soal, Pelatihan LS 
dan PAKEM, KKG, 
MGMP 

- 

Guru 3 √ - - 
S1 non 

kependidikan. 

Workshop LS, 
Pelatihan Prog. 
Pemb, Pelatihan 
Instruktur Lingk., 
KKG 

- 

Guru 4 √ - - S1 B. Ind. KKG - 

Guru 5 √ - - S1 B. Arab 

Diklat Guru PTD, 
Diklat MTK, 
Pelatihan TIK, 
Workshop LS, 
Diklat PLH, Diklat 
evaluasi pend., 
Workshop Pemb. 
Dan evaluasi, 
Diklat KTSP, KKG, 
MGMP 

9 tahun dan 
7 bulan 

Guru 6 - √ - D2  Pend. - 35 tahun 

Guru 7 - √ - D2 Pend. 
- 31 tahun dan 

4 bulan 

Guru 8 - √ - S1 pendidikan 

Penataran, 
Lokakarya, 
Pelatihan, KKG, 
MGMP 

- 
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Guru Sertifikasi Belum 
sertifikasi 

Pendidikan Kegiatan guru Pengalaman 
mengajar 

IPA 
Porto-
folio 

Diklat 

Guru 9 - √ - 

S1 FKIP 
Bahasa Sastra 
Indonesia dan 

daerah 

Penataran, 
Pelatihan MTK 

- 

Guru 
10 

- √ - D2 PGSD 
Workshop LS dan 
Tematik 

- 

Guru 
11 

- - √ 
D2 Guru kelas 
S1 PGSD IPA 

S2 IPA SD 

Lokakarya IT, 
Workshop LS, 
Workshop PLH, 
Workshop 
PAKEM, KKG 

10 tahun dan 
10 bulan 

Guru 
12 

- - √ 

D2 Pend. B 
Ind. 

S1 non 
kepend. PLS 

Diklat profesi, 
Diklat PTK, Diklat 
Mutu Pend.,Diklat 
guru, Workshop, 
KKG 

26 tahun dan 
6 bulan 

Guru 
13 

- - √ 
S1 PGSD 

MTK 

Pelatihan 
Kur.2004,Pelatihan 
Met.Pemb.  

7 tahun dan 
8 bulan 

Guru 
14 

- - √ S1 PGSD 
Workshop LS, 
KKG 10 tahun dan 

6 bulan 

Guru 
15 

- - √ S1 PGSD 

Semiloka Pengemb. 
Pemb. Refleksif, 
Pelatihan B.Ing., 
Pelatihan profesi, 
Pelatihan 
kurikulum, 
Pelatihan karya 
tulis ilmiah, KKG 

16 tahun dan 
8 bulan 

 

Subjek penelitian dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Adapun tujuan 

pengelompokkan guru yang menjadi subjek penelitian ini adalah : 

1. Untuk mempermudah dalam analisis hasil penelitian beserta pembahasannya. 

2. Sertifikasi sebagai program pemerintah menunjukkan bahwa guru yang 

tersertifikasi adalah guru profesional dengan tingkatan yang lebih tinggi 

dibanding yang belum tersertifikasi. Oleh karena itu dengan membandingkan 

antara guru tersertifikasi dan yang belum diharapkan dapat diketahui apakah 
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benar kemampuan guru tersertifikasi berada di atas guru yang tidak 

tersertifikasi dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. 

 

 D. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan serta tahap pengolahan dan analisis data. Secara garis besar kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 

 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi  pembuatan proposal 

penelitian, pembuatan perizinan untuk observasi ke sekolah serta pengembangan 

instrumen.  Secara lebih rinci, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Pengajuan rancangan penelitian dalam bentuk proposal penelitian. 

b. Mengurus perizinan untuk melakukan penelitian dari Sekolah Pascasarjana 

UPI yang disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing sekolah dasar 

yang sudah ditentukan. Surat izin melakukan penelitian dari SPS UPI ada pada 

Lampiran A (hal. 159). 

c. Menghubungi kepala sekolah dan guru yang menjadi subjek penelitian untuk 

menentukan teknis pelaksanaan penelitian termasuk penentuan jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam kegiatan pengembangan instrumen adalah : 

a. Melakukan studi pendahuluan dengan menganalisis materi yang berhubungan 

dengan hakekat pembelajaran IPA di sekolah dasar, kemampuan bersikap 
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ilmiah dan memecahkan masalah bagi siswa sekolah dasar kelas V, aspek-

aspek keterampilan berpikir kreatif serta kegiatan pembelajaran yang bisa 

mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian menentukan 

indikator-indikator setiap aspek keterampilan berpikir kreatif yang bisa 

dikembangkan dalam pembelajaran IPA kelas V di sekolah dasar.  

b. Menyusun kisi-kisi lembar observasi perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran guru yang mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa 

dalam pembelajaran IPA berdasarkan indikator.  

c. Menyusun kisi-kisi angket untuk guru dan siswa serta tes berpikir kreatif 

untuk siswa. 

d. Validasi instrumen berupa validasi isi yang dilakukan oleh ahli pembelajaran 

IPA dan ahli materi IPA sekolah dasar kelas V. 

e. Perbaikan instrumen. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap pengumpulan data. Adapun kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini antara lain : 

a. Merekam proses pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru sekolah dasar 

kelas V. Proses pembelajaran IPA yang diobservasi untuk masing-masing 

guru dilakukan sebanyak tiga kali, kecuali guru 1, 5, 8 dan 12 hanya dua kali. 

Surat bukti bahwa telah dilakukan penelitian di sekolah yang menjadi lokasi 

penelitian ada pada Lampiran B (hal. 160). 
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b. Setelah pembelajaran selesai, dokumen rencana pembelajaran guru yang telah 

berlangsung diminta untuk dianalisis selanjutnya. 

c. Melaksanakan tes kemampuan berpikir kreatif siswa yang berkaitan dengan 

materi pelajaran IPA yang telah berlangsung.  

d. Siswa dan guru diminta untuk mengisi angket guna menambah informasi 

mengenai pengembangan keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran 

IPA. 

e. Mengoreksi hasil tes siswa. 

 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Hasil rekaman video diolah menggunakan software “Videograph”. 

b. Untuk keperluan analisis, video mula-mula ditransfer dari handycam ke 

komputer. Langkah selanjutnya adalah mentranskrip video. Semua kegiatan 

pembelajaran guru dan tugas pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa  ditranskrip apa adanya sebagaimana yang 

terjadi. 

c. Sambil melakukan transkrip pelaksanaan dan tugas pembelajaran, dilakukan 

koding menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan pada lembar 

observasi pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan koding bertujuan untuk 

menentukan ada tidaknya kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran guru dan 

tugas pembelajaran guru yang mengembangkan keterampilan berpikir kreatif 
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siswa. Koding ditentukan dengan value 0 untuk value label “tidak “ dan value 

1 untuk value label “ya”. 

d. Rencana pembelajaran guru diobservasi untuk melihat ada tidaknya aspek 

keterampilan berpikir kreatif di dalamnya. Prosesnya dengan memberi skor 1 

pada kolom setiap aspek keterampilan berpikir kreatif pada lembar observasi 

jika guru merencanakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif 

dalam rencana pembelajarannya. Dan memberi skor 0 jika  sebaliknya. 

e. Dari hasil tes dan angket siswa akan diperoleh informasi tentang penguasaan 

siswa terhadap keterampilan berpikir kreatif IPA beserta latar belakang siswa. 

Tes keterampilan berpikir kreatif siswa diberi skor berdasarkan jawaban yang 

diperoleh siswa. Hasil tes siswa dianalisis dihubungkan dengan kegiatan 

pembelajaran yang dialami siswa serta ditunjang dengan jawaban angket 

siswa.  

f. Data untuk keperluan analisis diperoleh dari data observasi rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan tugas pembelajaran guru. 

Analisis data didukung oleh berbagai sumber sebagai dasar teori. Berdasarkan 

dasar teori ini, hasil penelitian dianalisis untuk menemukan sebab akibat dari 

permasalahan yang ada. 

g. Untuk lebih jelas mengenai prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 
Alur Penelitian 

  

Studi Pendahuluan 

Kajian materi tentang aspek-aspek 
keterampilan berpikir kreatif untuk 
menentukan indikator keterampilan 
berpikir kreatif. 

Kajian materi tentang  hakekat IPA 
dan kemampuan bersikap ilmiah 
dan memecahkan masalah pada 
siswa SD kelas V. 

Menentukan subjek penelitian, 
pembuatan pedoman observasi dan 
pembuatan, angket dan soal tes 
siswa. 

Analisis data dan menarik kesimpulan 

Pengisian angket guru dan 
siswa serta tes kepada siswa 

Proses perekaman subjek penelitian 
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D. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian 

yang terdiri dari lembar observasi rencana pembelajaran guru, lembar observasi 

pelaksanaan pembelajaran guru, lembar observasi tugas pembelajaran dari guru, 

angket untuk guru, angket untuk siswa serta tes keterampilan berpikir kreatif 

siswa. 

 

1. Lembar observasi rencana pembelajaran guru 

Lembar observasi ini berisi rencana kegiatan pembelajaran guru yang 

disesuaikan dengan aspek keterampilan berpikir kreatif yang meliputi kelancaran, 

keluwesan, originalitas dan elaborasi. Untuk setiap aspek terdapat contoh rencana 

kegiatan pembelajaran yang termasuk ke dalam aspek berpikir kreatif tersebut. 

Lembar observasi rencana pembelajaran guru ada pada Lampiran C (hal. 161). 

 

2. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran guru 

Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran merupakan acuan saat 

melakukan koding dan transkrip rekaman video proses pembelajaran guru. Seperti 

halnya lembar observasi rencana pembelajaran guru, lembar observasi ini juga 

berisi kegiatan pembelajaran guru yang disesuaikan dengan aspek keterampilan 

berpikir kreatif yang meliputi kelancaran, keluwesan, originalitas dan elaborasi. 

Untuk setiap aspek terdapat contoh kegiatan pembelajaran yang termasuk ke 

dalam aspek berpikir kreatif tersebut. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran 

guru ada pada Lampiran D (hal. 163). 
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Kegiatan pembelajaran yang ada pada lembar observasi baik pada rencana 

ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu kepada observasi kegiatan 

yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Kisi-kisi seluruh lembar 

observasi rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran seperti yang ada 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi Lembar Observasi 

 
No Komponen 

Pembelajaran 
Yang 

Diobservasi 

Aspek Berpikir Kreatif Yang Dikembangkan 

Kelancaran Keluwesan Originalitas Elaborasi 

1. Rencana 
pembelajaran 

(RPP) 

Guru 
merencana-
kan 
kegiatan 
yang 
mendorong 
siswa untuk 
mengeluar-
kan banyak 
ide, gagasan 
atau solusi. 

Guru 
merencana-
kan kegiatan 
untuk 
memotivasi 
siswa agar 
mengeluar-
kan macam-
macam ide, 
gagasan, 
solusi atau 
jawaban dari 
berbagai 
sudut 
pandang atau 
situasi. 

 

Guru 
merencana-
kan kegiatan 
yang 
mendorong 
siswa untuk 
mengeluar-
kan ide, 
gagasan, 
solusi atau 
jawaban yang 
unik dan asli. 

Guru 
merenca-
nakan 
untuk 
memberi 
kesempa-
tan 
kepada 
siswa agar 
menjelas-
kan alasan 
atas ide, 
gagasan, 
solusi dan 
jawaban 
dengan 
rinci. 

 

2. Pelaksanaan 
pembelajaran 

(PBM) 

Guru 
melakukan 
kegiatan 
pembelaja-
ran yang 
mendorong 
siswa untuk 
mengeluar-
kan ide, 

Guru 
melakukan 
kegiatan 
pembelajaran 
yang 
memotivasi 
dan 
mendorong 
siswa untuk 

Guru 
melakukan 
kegiatan 
pembelajaran 
yang 
mendorong 
siswa untuk 
mengeluar-
kan ide-ide 

Guru 
memberi 
kesempa-
tan 
kepada 
siswa 
untuk 
menjelas-
kan hasil 
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No Komponen 
Pembelajaran 

Yang 
Diobservasi 

Aspek Berpikir Kreatif Yang Dikembangkan 

Kelancaran Keluwesan Originalitas Elaborasi 

gagasan 
atau solusi. 

mengeluar-
kan ide, 
gagasan atau 
solusi yang 
bermacam-
macam 
dilihat dari 
berbagai 
sudut 
pandang 

 

aslinya dan 
berbeda dari 
yang lain. 

kerjanya 
dengan 
rinci. 

 

3. Angket untuk guru. 

Instrumen angket untuk guru bertujuan untuk lebih mendapat informasi 

tentang pengembangan keterampilan berpikir kreatif pada pembelajaran IPA oleh 

guru. Kadang-kadang ada faktor yang tidak bisa diobservasi sehingga dirasakan 

perlu untuk memberikan angket kepada guru. Angket untuk guru berisi sejumlah 

pertanyaan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

IPA yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, termasuk 

didalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru dalam 

mengembangkan keterampilan berpkir kreatif. Angket terdiri dari 12 buah soal 

pilihan ganda dan isian. Pada pertanyaan pilihan ganda, terdapat tiga item jawaban 

pilihan a, b atau c. Item jawaban a, b atau c berupa perkiraan jawaban guru yang 

didasarkan pada kajian literatur dan pengalaman guru-guru dalam mengajar di 

sekolah. Pada pertanyaan isian, guru diminta untuk mengisi jawaban sesuai 

dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimilikinya sehingga jawaban sifatnya  
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lebih bebas dan terbuka. Angket untuk guru ada pada Lampiran E (hal. 165). Kisi-

kisi angket untuk guru ada pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Kisi-kisi Angket Untuk Guru 

 
No. Jenis pertanyaan Nomor soal 

1. Pertanyaan tentang pendidikan, pelatihan dan 
kegiatan guru. 

1,2,11 

2. Pertanyaan tentang pembelajaran IPA. 3,12 

3. Pertanyaan tentang keterampilan berpikir kreatif. 4,5,6,7,8 

4. Dukungan untuk guru. 9,10 

Jumlah soal angket = 12 buah 

 

4. Angket untuk siswa. 

Angket untuk siswa dimaksudkan untuk memperoleh informasi tambahan 

mengenai keterampilan berpikir kreatif siswa yang dimilikinya serta latar 

belakang siswa. Angket untuk siswa terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan isian. 

Pada pertanyaan pilihan ganda, terdapat tiga item jawaban pilihan a, b atau c. Item 

jawaban a, b atau c berupa perkiraan jawaban siswa yang didasarkan pada kajian 

literatur dan pengalaman. Pada pertanyaan isian, siswa diminta untuk mengisi 

jawaban sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya. Angket untuk siswa ada 

pada Lampiran F (hal. 170). Kisi-kisi angket untuk siswa seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Angket Untuk Siswa 

 
No. Jenis pertanyaan Nomor soal 

1. Pertanyaan tentang pembelajaran dan belajar IPA. 1,2,3,4 

2. Pertanyaan tentang kegiatan siswa. 5 
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3. Pertanyaan tentang kegemaran siswa. 6,7 

4. Pertanyaan tentang mainan siswa. 8,9,10 

Jumlah soal angket = 10 buah 

 

5. Tes keterampilan berpikir kreatif siswa. 

Tes ini dilakukan kepada siswa dengan tujuan untuk melihat hasil 

pembelajaran IPA yang selama ini dialami siswa, apakah bisa mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa atau tidak. Tes ini tidak ditujukan untuk 

membedakan kemampuan siswa apakah siswa termasuk pandai atau tidak dilihat 

dari skor yang diperoleh. Skor tes tidak harus tinggi tetapi skor siswa dapat 

memberikan gambaran tentang kemampuan siswa dalam berpikir kreatif. Tes 

terdiri dari 8 (delapan) buah pertanyaan dengan skor maksimal 7 (tujuh) untuk 

setiap soal. Sehingga jika keterampilan berpikir kreatif siswa sempurna 

berdasarkan hasil tes maka skor yang diperoleh adalah 56. Soal tes keterampilan 

berpikir kreatif ada pada Lampiran G (hal. 172). 

Soal-soal dalam tes siswa tersebut mewakili keterampilan siswa dalam 

beberapa aktivitas pembelajaran yang bisa mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif seperti yang dikemukakan oleh Juremi dan Ayob (2003) yaitu bertanya, 

menerka sebab, menerka akibat, mengajukan alternatif pemecahan masalah atau 

memperbaiki hasil, menjelaskan kegunaan suatu objek dan menjelaskan 

kemungkinan yang akan terjadi. Semua soal disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang telah dipelajari siswa sebelum tes dilakukan yaitu tentang Gaya dan Pesawat 

Sederhada serta tentang Cahaya dan Alat Optik. Kisi-kisi tes keterampilan 

berpikir kreatif siswa ada pada Tabel 3.5 
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Tabel 3.5 
Kisi-kisi Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa 

 
 No. Isi soal Nomor soal 

1. Menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada suatu 
peristiwa. 

1,3,7 

2. Menjelaskan fungsi suatu objek. 2 

3. Mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. 4 

4. Menjelaskan sebab akibat 5,8 

5. Memperbaiki hasil 6 

Jumlah soal tes = 8 buah 

 

E. Pengolahan Data  

Pengolahan data hasil penelitian dibagi menjadi pengolahan data hasil 

observasi rencana pembelajaran, pengolahan data hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran dan pengolahan data hasil tes siswa.  

 

1. Pengolahan Data Hasil Observasi Rencana Pembelajaran 

Data hasil observasi rencana pembelajaran guru diolah berdasarkan jumlah 

kemunculan setiap aspek keterampilan berpikir kreatif yang direncanakan guru 

dalam rencana pembelajarannya. Melalui observasi ini akan diperoleh jumlah 

setiap aspek keterampilan berpikir kreatif yang dikembangkan guru dalam rencana 

pembelajarannya. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dinamika setiap aspek 

keterampilan berpikir kreatif yang dikembangkan guru. Dalam tabel akan terlihat 

rata-rata dinamika setiap aspek keterampilan berpikir kreatif dalam setiap rencana 

pembelajaran guru baik secara individual maupun berdasarkan kelompok guru. 
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Selanjutnya jumlah kemunculan aspek berpikir kreatif dipersentasekan 

berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh aspek berpikir kreatif yang 

muncul dengan jumlah seluruh rencana pembelajaran guru yang diobservasi. 

Rumus untuk menghitung persentase adalah :   

Persentase (%) = 
∑ ��������� 
����� �
��� �������� ������� 

∑ ���
 x 100 

Persentase dibuat untuk setiap kelompok guru. Data berupa persentase 

untuk setiap kelompok guru disajikan dalam grafik. 

 

2. Pengolahan Data Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses koding dan transkrip dalam analisis video pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan software “Videograph” yang 

khusus dirancang untuk menganalisis video (Rimmele dalam Widodo, 2006).  

Data hasil koding video dieksport ke dalam Software Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows versi 12.  Tujuan eksport data ke dalam 

program SPSS yaitu untuk melihat frekuensi yang muncul untuk setiap indikator 

dalam aspek keterampilan berpikir kreatif dalam waktu pembelajaran tertentu. 

Karena koding dilakukan setiap 10 detik, maka untuk memperoleh durasi waktu 

yang digunakan guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dalam 

pembelajarannya, frekuensi kemunculan setiap aspek keterampilan berpikir kreatif 

dikonversikan ke dalam menit. Rumus untuk mengkonversikan kemunculan aspek 

keterampilan berpikir kreatif ke dalam menit adalah: 

Menit =  
�������
� ���������� 
����� �
��� ������������ �������� ������� � ��

��
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Data hasil transkrip dieksport ke dalam textfile dengan tujuan untuk 

memperoleh catatan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru untuk 

memunculkan aspek keterampilan berpikir kreatif.  Setiap kemunculan suatu 

aspek keterampilan berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran guru 

menunjukkan adanya upaya guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif dalam pelaksanaan pembelajarannya.  

Data yang diperoleh dari observasi pelaksanaan pembelajaran adalah 

dalam bentuk durasi waktu pengembangan setiap aspek keterampilan berpikir 

kreatif. Durasi waktu yang dihasilkan dalam penelitian ini untuk selanjutnya 

dibuat persentase berdasarkan perbandingan antara durasi waktu yang digunakan 

guru untuk mengembangkan seluruh aspek keterampilan berpikir kreatif dengan 

durasi waktu pembelajaran selama observasi.  Rumus untuk membuat persentase 

durasi pengembangan aspek keterampilan berpikir kreatif selama pembelajaran 

adalah : 

  Persentase (%)  =  
����
�  ������������ 
����� �
��� ������������ �������� �������

����
� ����� ������� 
 x 100 

Kemudian hasil observasi disajikan dalam grafik durasi pengembangan 

aspek keterampilan berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran IPA oleh guru 

baik secara keseluruhan dan oleh setiap kelompok guru.  

 

3. Pengolahan Data Hasil Tes Siswa 

Dari tes siswa akan diperoleh skor (nilai) yang diperoleh siswa dalam tes 

keterampilan berpikir kreatif. Dalam tes diharapkan siswa menjawab sesuai 

dengan kemampuannya secara bebas. Penghitungan skor dilakukan untuk setiap 
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soal dengan cara setiap soal diberi skor berdasarkan kemunculan setiap aspek 

keterampilan berpikir kreatif yang menjadi jawaban siswa. Setiap soal diberi skor 

maksimal 2 (dua) untuk kelancaran, maksimal 2 (dua) untuk keluwesan, 1 (satu) 

untuk originalitas dan maksimal  2 (dua) untuk elaborasi. Jadi skor maksimal 

masing-masing soal adalah 7 (tujuh). Karena soal tes berjumlah 8 (delapan) buah 

maka skor maksimal siswa dalam tes adalah 56. 

Skor maksimal akan diperoleh siswa jika siswa menjawab lebih dari satu 

jawaban benar. Karena siswa sekolah dasar masih dalam taraf latihan untuk 

berpikir kreatif, maka jika ada siswa yang menjawab dua jawaban benar maka 

skor siswa tersebut sudah maksimal. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. Langkah pertama dalam analisis data adalah melakukan interpretasi 

terhadap data-data yang diperoleh pada saat pengolahan data. Menjelaskan data 

dalam tabel dan grafik termasuk kedalam interpretasi. Melihat perbandingan dan 

hubungan antar data juga termasuk langkah dalam analisis penelitian ini. Selama  

analisis data pada rencana dan pelaksanaan pembelajaran, dilakukan analisis 

setiap aspek keterampilan berpikir kreatif yang dilakukan oleh guru secara umum 

atau oleh setiap kelompok guru. 

Langkah selanjutnya adalah membahas mengapa data-data tersebut 

diperoleh. Pembahasan ditunjang oleh dasar teori. Jika ada data yang 

menunjukkan angka tinggi, maka dibahas mengapa angkanya tinggi. Jika angka 
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yang diperoleh rendah maka dibahas mengapa angkanya rendah dan bagaimana 

cara untuk meningkatkannya. Dasar teori bisa berupa buku sumber atau berupa 

hasil penelitian sebelumnya. 

Data diperoleh berupa dinamika dan durasi pengembangan setiap aspek 

keterampilan berpikir kreatif. Oleh karena itu analisis dan pembahasan difokuskan 

kepada masalah-masalah yang terjadi dari setiap aspek keterampilan berpikir 

kreatif yang bisa dikembangkan.  

Dalam analisis data, mula-mula data yang dianalisis adalah data dari guru-

guru secara keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis terhadap data dari masing-

masing kelompok guru. Selanjutnya adalah membandingkan seluruh data baik 

dari rencana ataupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan 

keterampilan berpikir kreatif yang dilakukan guru tersertifikasi dan oleh guru 

tidak tersertifikasi. Terakhir dilakukan analisis tentang peranan pengembangan 

keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA oleh guru dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data. 

Kesimpulan berupa hasil akhir penelitian tentang pengembangan keterampilan 

berpikir kreatif siswa SD kelas V dalam pembelajaran IPA.  Kesimpulan dibuat 

berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, 

dibuat rekomendasi bagi guru, kepala sekolah atau peneliti lain. 
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