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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data dengan teknik Anova untuk 

perbedaan kreativitas anak hasil raw score antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh nilai F = 4.700 dengan p < 0.01. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada perbebaan peningkatan kreativitas anak antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dimana kreativitas anak kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. Mean square Between Groups 

lebih tinggi dari Within Groups. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pendekatan project based learning dapat meningkatkan kreativitas pada 

anak usia dini diterima. 

Pendekatan project based learning efektif meningkatkan kreativitas pada 

anak usia dini dibandingkan dengan pendekatan non project based learning, 

dalam hal ini sentra. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hejazi (2007, dalam Rizi, dkk, 2011) yang menyimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kreativitas anak, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

anak adalah yang lebih sesuai.  

Hal ini karena pembelajaran dengan pendekatan project based learning 

dilakukan untuk mengembangkan prinsip belajar melalui bermain dan 

menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dockett (dalam Christianti, 2011) yaitu salah satu program yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada 

anak yaitu dengan pendekatan proyek (Project-based Learning). 

Ketika anak dijadikan sebagai pusat pembelajaran, maka anak diberikan 

kesempatan untuk aktif saat belajar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, 

Sutikno, Masturi (2015), PjBL merupakan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar serta membuat siswa menjadi lebih kreatif. 

Menurut Sladek (2011), PjBL dapat diterapkan melalui eksperimen. Adanya 

pengembangan eksperimen juga dapat digunakan sebagai metode untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. 

Berdasarkan teori konstruktivisme untuk membangun pengetahuan luas 

anak memerlukan sedikit demi sedikit pengetahuan yang baru untuk melengkapi 

pengetahuan yang pernah diperoleh berdasarkan pengalamannya. Yuliani (2013) 
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berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh bukan dengan cara dialihkan dari 

orang lain, melainkan sesuatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak. 

Pada tahap 1 PjBL dalam penelitian ini, pada kelompok eksperimen 

contohnya. Anak mengeluarkan pertanyaan yang ingin membuktikan apakah 

sinar matahari benar-benar dapat membantu pertumbuhan tanaman. Pertanyaan 

tersebut sebagai dasar proyek yang dilakukan anak pada tahap 2 untuk 

mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya di tahap 3, setelah melaksanakan 

proyek menanam beberapa macam tanaman dan meletakkan tanaman tersebut 

di tempat yang terkena sinar matahari dan tempat teduh anak menemukan 

jawaban bahwa kebutuhan sinar matahari dalam membantu pertumbuhannya 

ternyata berbeda-beda. PjBL adalah sebuah metode pembelajaran instruksional 

yang berpusat pada pembelajar (Grant, 2002). Hal ini diperkuat oleh Harris & 

Katz (2001) bahwa PBL memungkinkan penyelidikan yang lebih dalam tentang 

topik yang sedang dipelajari. Pembentukan pengetahuan individu yang 

bermakna, dapat dilakukan melalui sebuah permainan, presentasi multimedia 

atau sebuah puisi, pembelajar (siswa) menunjukkan apa yang dipelajari (Harel & 

Papert, 1991; Kafai & Resnick, 1996; dalam Grant, 2002). 

Hal ini didukung oleh pendapat Moeslichatoen (2004) sama halnya ketika 

anak bereksplorasi, anak aktif dalam kegiatan tersebut, memecahkan masalah 

sendiri dan bekerja sama dengan kelompok kecil. Memecahkan masalah menjadi 

tujuan milik bersama di dalam kegiatan pembelajaran ini, anak mencari 

pengetahuannya sendiri dengan bekerja sama atau berkelompok. Pada 

penelitian ini tampak saat kegiatan proyek membuat roket. Saat roket sudah jadi, 

ada salah seorang anak yang mencoba memasuki roket dan roket tersebut 

roboh. Anak-anak berinisiatif untuk membangun kembali roket yang roboh 

bersama-sama. Mereka menggunakan cara yang lain dalam membangun 

kembali roketnya dengan asumsi supaya tidak roboh lagi. Efstratia (2014) pada 

PjBL adalah minat anak dalam menangkap permasalahan yang terjadi pada 

dunia nyata dan  memprovokasi dengan berpikir seperti yang sudah diperoleh 

anak dan menerapkannya dalam pengalaman baru dalam konteks pemecahan 

masalah. 

Pendekatan project based learning mampu meningkatkan kreativitas anak 

(Windasari, Sofia, Surahman,2016). Hal ini disebabkan pada saat kegiatan 

pembelajaran memberikan kesempatan dan pengalaman kepada anak untuk 
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terlibat langsung dan menciptakan sendiri pengalamannya, sehingga saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung anak tidak merasa bosan.  

Anak juga leluasa untuk mengemukanan ide, menyelesaikan masalah, 

serta berpikir menggunakan caranya. Hal ini tampak pada saat pelaksanaan 

proyek pada tahap 1 contohnya. Anak dapat kesempatan yang sama untuk 

berbicara, mengemukakan pendapat atau gagasan tentang tema atau topik yang 

akan dijadikan sebagai proyeknya. Dengan demikian pendekatan PjBL 

memberikan rasa percaya diri dalam diri anak, karena setiap anak diberikan 

kebebasan untuk mengekspresikan ide dan gagasannya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Rahmawati (2010) yang mengatakan bahwa metode proyek 

memberikan peluang kepada setiap anak baik individu maupun kelompok untuk 

mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya,  keterampilan yang sudah 

dikuasainya yang pada akhirnya dapat mewujudkan daya kreativitasnya secara 

optimal. 

Peneliti juga menemukan bahwa kreativitas anak semakin hari semakin 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan anak dalam menciptakan 

suatu produk. Kemampuan anak dalam menciptakan produk baru maupun 

kemampuan dalam memodifikasi bentuk juga tampak saat anak melakukan 

kegiatan proyeknya. Peningkatan kreativitas pada anak tidak terjadi secara 

instan, melainkan memerlukan proses, yang dimulai dari proses mencoba, gagal, 

mencoba lagi dan hingga anak dapat menciptakan suatu produk. Produk yang 

dihasilkan juga terkadang tidak biasa atau berbeda dengan produk pada 

umumnya. Penemuan tersebut didukung oleh Abdurrahman (dalam Fakhriyani, 

2016) kreativitas pada anak adalah kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-

pemikiran yang asli, tidak biasa, dan sangat fleksibel dalam merespon dan 

mengembangkan pemikiran dan aktivitas. Pada anak usia dini kreativitas akan 

terlihat jelas ketika anak bermain, dimana ia menciptakan berbagai bentuk karya, 

lukisan ataupun khayalan spontanitas dengan alat mainnya. Munari (2009, dalam 

Guerra & Zuccoli, 2012) memberikan kesempatan pada anak pada situasi yang 

terbuka dapat mendukung anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi dengan 

berbagai hal, dan ini penting untuk mengembangkan kreativitas pada anak. 

Media yang digunakan selama pembelajaran dengan pendekatan PjBL ini 

sangat beragam. Mulai dengan menggunakan bahan limbah seperti kardus dan 

botol; bahan alam seperti biji, batu, daun, air, dan tanah; hingga pemanfaatan 
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teknologi seperti komputer, internet, dan media aplikasi. Keberhasilan di dalam 

pelaksanaan pendekatan project based learning ini sangat didukung oleh media-

media yang digunakan. Hal ini sependapat dengan Aqib (2014) bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada pembelajar (anak). Hal ini 

didukung dengan pendapat Bell (2010) penggunaan teknologi saat anak 

membagikan hasil kerjanya dan saat anak melakukan diskusi membantu anak 

untuk membangun ide-ide dengan segala kemungkinannya. Latihan-latihan ini 

sangat mengembangkan kreativitas dan berpikir out-of-the-box. Media atau bisa 

dikatakan dengan alat peraga yang digunakan untuk mempermudah dalam 

menyampaikan pesan atau materi dan merangsang terjadinya proses belajar 

mengajar yang membuat anak mampu memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan daya kreativitas anak sesuai dengan 

imajinasi dan ide kreatif anak (Rizqiyani, 2015). 

Selama penelitian berlangsung, peran guru juga sangat menentukan 

proses kreatif yang berlangsung dalam kegiatan pembelajaran. Yildirim (2010) 

berpendapat bahwa guru mendampingi anak dalam memilih material yang 

mendukung kreativitas dan memberikan petunjuk-petunjuk pada anak mengenai 

sikap-sikap yang mendukung kreativitas anak. Apa yang dilakukan guru 

tergantung pada alat, bahan, dan kebutuhan anak yang di kelasnya dan 

menyediakan pengalaman kreatif yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan. Duncan dan Tseng (2010) menambahkan bahwa guru yang 

memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik, memiliki pengetahuan yang 

luas, kemampuan untuk menentukan tujuan dengan jelas, kemampuan untuk 

mengantisipasi kesulitan-kesulitan, keinginan untuk mendukung kebutuhan anak, 

memahami keberagaman individu, serta memiliki sikap positif dan hubungan 

yang membangun dalam interaksi dengan anak sangatlah penting. 

Suatu penelitian tidak lepas dari adanya kelemahan. Kelemahan dalam 

penelitian ini adalah diperlukan tenaga guru yang cukup kompeten dalam 

penguasaan pendekatan project based learning. Hertzog (2007) menyarankan 

bahwa pengembangan profesional terjadi pada periode yang panjang dengan 

evaluasi dan pendampingan untuk memfasilitasi keberhasilan guru dan anak. 

Pembelajaran dengan pendekatan project based learning ini berpusat pada 

anak, sehingga tidak terdapat standar waktu dalam pelaksanaan proyek. Selain 
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itu, antara kelompok kontrol dan eksperimen memiliki tema pembelajaran yang 

berbeda. 

 


