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HASIL PENELITIAN 

 

Laporan Penelitian 

Penelitian dilakukan di TK Bukit Aksara Semarang, pada kelompok usia 

TK B. Pada kelompok usia tersebut, terdapat 2 (dua) kelas atau kelompok yaitu 

kelompok Pulau Kalimantan dan kelompok Pulau Jawa. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 16 (enam belas) anak. Dua kelompok tersebut digunakan 

sebagai sampel penelitian, yang selanjutnya dipilih secara acak untuk 

menentukan kelompok kontrol dan eksperimen. 

Setelah dipilih secara acak, didapatkan hasil kelompok Pulau Kalimantan 

sebagai kelompok eksperimen dan kelompok Pulau Jawa sebagai kelompok 

kontrol. Selanjutnya kelompok kontrol dan eksperimen dilakukan pretest yaitu 

Tes Kreativitas Figural dari Torrance. Pretest dilakukan pada hari yang sama 

namun dijam yang berbeda. Pretest kelompok kontrol dilakukan pada hari Jumat 

tanggal 20 Oktober 2017 pukul 08.00-09.15. Sedangkan pretest untuk kelompok 

eksperimen dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 pukul 09.30-

10.45. 

Pretest dilakukan oleh peneliti yang didampingi oleh guru kelas masing-

masing. Pretest dilakukan di ruang makan yang terdapat kursi dan meja sejumlah 

anak. Anak-anak menggunakan alat tulis yang tersedia di sekolah seperti spidol, 

krayon, dan pensil warna. Pada saat pretest di kelompok kontrol, terdapat 3 (tiga) 

anak yang tidak selesai mengerjakan aktivitas yang ke-3. Sedangkan di 

kelompok eksperimen, terdapat 6 (enam) anak yang tidak selesai mengerjakan 

aktivitas 3 dan 1 (satu) anak yang tidak mau mengerjakan aktivitas 3. 

Setelah pretest, pada hari Senin-Jumat 30 Oktober – 3 November 2017 

kelompok kontrol melakukan pembelajaran seperti biasa menggunakan 

pendekatan sentra dengan tema ‘Planet’. Pembelajaran dilakukan oleh guru 

kelas kelompok Pulau Jawa. Pada Tabel 3, terdapat jadwal kegiatan 

pembelajaran sentra yang dilakukan oleh kelompok pulau Jawa sebagai 

kelompok kontrol. 
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Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pembelajaran Kelompok Kontrol 

Hari/Tanggal Sentra 

Senin, 30 Oktober 2017 Sentra Seni 

Selasa, 31 Oktober 2017 Sentra Sains 

Rabu, 1 November 2017 Sentra Persiapan 

Kamis, 2 November 2017 Sentra Bahan Alam Cair 

Jumat, 3 November 2017 Sentra Balok 

 

Kelompok Pulau Kalimantan sebagai kelompok Eksperimen melakukan 

kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan Project Based Learning 

sebagai treatment atau perlakuan. Pembelajaran dilakukan oleh guru kelas 

kelompok pulau Kalimantan. Pembelajaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu 

tahap mengawali proyek, tahap mengumpulkan informasi tentang topik atau 

tema, dan tahap menyimpulkan proyek. 

Pada tahap 1, mengawali proyek. Anak melakukan kegiatan di luar 

lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan di Taman Tirto Agung yang berjarak 

kurang lebih 3,4 km dari TK Bukit Aksara. Anak-anak diantar menggunakan mobil 

antar jemput sekolah menuju lokasi dan kembali ke sekolah. Pada tahap ini 

anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka menemukan tema 

pembelajaran. Pada akhir kegiatan pembelajaran, anak diajak untuk berdiskusi 

mengenai pengalaman mainnya dan didapatkan kesepakatan bersama tentang 

pembelajaran bertema ‘Matahari’.  

Tahap 2, mengumpulkan informasi tentang topik atau tema. Pada tahap 

ini, anak didampingi guru melakukan kegiatan di kelas, di luar kelas, bahkan di 

sekitar lingkungan kelas dalam rangka mengerjakan proyek. Anak bisa 

menggunakan sumber belajar apa pun yang diperlukan seperti laptop, internet, 

buku, bahan-bahan limbah, dan peralatan lain. Alat dan bahan tersebut ada yang 

disediakan oleh guru di sekolah atau di bawa anak dari rumah. Oleh karena itu 

perlunya keterlibatan atau kerjasama dengan orang tua dalam pendekatan 

belajar ini. Kegiatan yang dilakukan anak-anak pada tahap ini antara lain 

menanam beberapa biji tanaman, membuat orbit tata surya, membuat roket. 

Proyek tersebut dilakukan secara berkelompok dan berlangsung selama 4 

(empat) minggu. 
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Tahap 3, menyimpulkan proyek. Pada tahap terakhir ini, anak-anak dapat 

mengetahui beberapa konsep antara lain bahwa matahari membantu proses 

pertumbuhan tanaman. Matahari merupakan pusat tata surya. Terdapat 

kendaraan khusus yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda langit. Hal 

tersebut merupakan simpulan dari proyek yang telah dikerjakan anak. 

Pada tabel 4, terdapat jadwal kegiatan pembelajaran pada kelompok 

eksperimen selama penelitian berlangsung.  
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Tabel 4. Jadwal Kegiatan Pembelajaran Kelompok Eksperimen 

Hari/Tanggal Kegiatan 

Senin, 30 Oktober 2017 Tahap 1 – Mengawali proyek 

Pembelajaran di Taman Tirto Agung, Banyumanik 

Selasa, 31 Oktober 

2017 

Tahap 2 – Mengumpulkan informasi tentang tema 

Berdiskusi tentang tema ‘Matahari’ 

Rabu, 1 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Mencari informasi dari internet 

- Membaca buku 

Kamis, 2 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Berdiskusi tentang matahari membantu pertumbuhan 

tanaman 

Jumat, 3 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Menyiapkan wadah dan media tanam 

- Menanam berbagai macam biji tanaman 

Rabu, 8 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Membuat roket dari kardus bekas 

Kamis, 9 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Membuat roket dari kardus bekas 

- Mengamati biji tanaman yang ditanam 

Jumat, 10 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Membuat baju astronot dari bahan limbah 

- Membuat tata surya dari kertas plano 

Senin, 13 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Membuat tata surya dari kertas plano 

- Membuat matahari dengan balok 

Selasa, 14 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Memperbaiki roket yang roboh 

- Membaca buku 

Rabu, 15 November 

2017 

Melanjutkan tahap 2 

- Mengamati biji tanaman yang ditanam 

Kamis, 16 November 

2017 

Tahap 3 – Menyimpulkan proyek 

- Melengkapi web berdasarkan pengalaman selama 

mengerjakan proyek 

- Menggambar 

- Mengundang kelompok lain untuk melihat proyek 
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Posttest dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

setelah pembelajaran satu tema selesai. Posttest pada kelompok kontrol 

dilakukan pada hari hari Kamis tanggal 9 November 2017 pukul 08.00-09.30 di 

TK Bukit Aksara. Sedangkan posttest untuk kelompok eksperimen dilakukan 

pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 pukul 08.00-09.30 di TK Bukit 

Aksara. 

 

Hasil Analisis Kuantitatif  

Uji Hipotesis 

Uji analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kreativitas anak 

pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Tabel 5. Anova Nilai Kreativitas  

Nilai 

Kreativitas 
Mean F p Kesimpulan 

Between 

Groups 

12989.099 

4.700 
0.005 

(p<0.01) 
Signifikan 

Within Groups 2763.764 

Hasil perhitungan analisis data Anova untuk peningkatan kreativitas anak 

hasil Raw Score antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diketahui 

nilai F = 4.700 dengan p < 0.01. Hal ini menunjukkan ada perbedaan 

peningkatan kreativitas anak pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Mean square Between Groups lebih tinggi dari Within Groups. Dengan demikian 

hipotesis penelitian diterima. 

Selain itu, untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak sebelum dan 

sesudah pembelajaran pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

dilakukan uji analisis Post Hoc Test. 
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Tabel 6. Post Hoc Test Kelompok Kontrol dan Eksperimen  

Kelompok Kelompok p Kesimpulan 

Pretest Kontrol Pretest Eksperimen 
0.999 

(p>0.05) 
Tidak Signifikan 

Pretest Kontrol Posttest Kontrol 
0.741 

(p>0.05) 
Tidak Signifikan 

Pretest Eksperimen Posttest Eksperimen 
0.024 

(p<0.05) 
Signifikan 

Hasil analisis pretest kelompok kontrol dan pretest kelompok eksperimen 

menunjukkan tidak ada perbedaan dengan p > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan kreativitas anak pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen sebelum pembelajaran. Sehingga kedua kelompok tersebut 

homogen. 

Hasil analisis pretest dan posttest kelompok kontrol menunjukkan tidak 

ada perbedaan dengan p > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan kreativitas anak pada kelompok kontrol sebelum dan setelah 

pembelajaran.  

Hasil analisis pretest dan posttest kelompok eksperimen menunjukkan 

ada perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan pada kreativitas anak untuk kelompok eksperimen 

setelah mengalami pembelajaran dengan pendekatan Project Based Learning. 

 

 


