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ABSTRAK 

 

Azaria, Tio Tanra. 2018 Meningkatkan Kreativitas Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (PBP) di Kelas IV SDN 13/I Muara Bulian. Skripsi Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP 

Universitas Jambi, Pembimbing I Drs. Syahrial, M. Ed., PhD Pembimbing II 

Issaura Sherly Pamela, S.Pd.,M.Pd. 

Kata Kunci: Kreativitas Siswa, Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Berdasarkan observasi di kelas IV A SDN 13/I Muara Bulian hasil belajar siswa 

sudah cukup baik. Walaupun hasil belajar sudah cukup baik, namun terlihat terdapat 

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, hal ini menunjukan bahwa rasa ingin 

tahunya rendah. Selain itu ketika menemui kesulitan mereka cenderung berhenti 

mengerjakan tugas tersebut dibanding mencari jalan keluar lain. Tugas tidak dapat 

diselesaikan tepat waktu. Siswa enggan menyampaikan ide kepada temannya dan sulit 

bekerja sama dalam kelompok. Disamping itu guru kurang memperhatikan bakat dan 

kemampuan yang dimiliki siswa sehingga siswa hanya menerima dan mengingat apa 

yang telah diajarkan oleh guru sehingga siswa cenderung pasif. Akibatnya, kreativitas 

siswa tidak tersalurkan dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif guru untuk 

meningkatkan kreativitas siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 

proyek. Diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dapat 

meningkatkan kreativitas siswa di kelas IV A SDN 13/I Muara Bulian.Tujuan penelitian 

ini untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui model pembelajaran berbasis proyek 

di kelas IV A SDN 13/I MuaraBulian.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dimana setiap siklus 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang dilakukan 2 kali 

pertemuan dalam 2 siklus. Subjek dan tempat penelitian adalah siswa kelas IV A SDN 

13/I Muara Bulian dengan jumlah 32 siswa. Data dalam penelitian diperoleh dari 

observasi.Analisis tindakan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis 

proyek dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas IV A SDN 13/I Muara Bulian. 

Peningkatan persentase setiap siklus adalah: siklus I pertemuan pertama persentase yang 

didapat 65,6% meningkat di pertemuan kedua menjadi 69,4%.Pada siklus II pertemuan 

pertama mengalami peningkatan persentase yaitu 76,9% dan pertemuan kedua 

meningkat menjadi 81,8%. 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas siswa di kelas IV SDN 

13/I Muara Bulian. 
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1 PENDAHULUAN 

Kreativitas sebagai salah satu aspek yang berperan dalam prestasi belajar siswa 

di sekolah perlu dikembangkan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 

Tahun 2006 menetapkan kreativitas sebagai salah satu Standar Kompetensi Lulusan 

menunjukan bahwa pentingnya kreativitas dalam kompetensi yang dimiliki siswa. 

Kreativitas pada dasarnya dimiliki setiap individu, siswa yang kreativitasnya tinggi 

memiliki prestasi sekolah yang tidak berbeda dengan kelompok siswa yang 

intelegensinya relatif lebih tinggi. Getzels dan Jackson (Daryanto, 2010:15) 

mengatakan bahwa “siswa yang tinggi tingkat kecerdasannya tidak selalu menunjukan 

tingkat kreativitasnya yang tinggi, dan banyak siswa yang tinggi kreativitasnya tidak 

selalu tinggi tingkat kecerdasannya”. Dalam hal ini sebaiknya jangan memisahkan 

antara cerdas dan kreatif, namun kenapa di antara orang orang yang tingkat 

kecerdasannya tinggi hanya beberapa saja yang kreatif. 

Masalah kreativitas belajar siswa sudah mendapat perhatian lebih dari 

pemerintah. Namun kenyataanya pembelajaran masih cenderung menghambat 

kreativitas belajar siswa, seperti sistem penilaian yang terlalu menekankan pada 

jawaban benar dan tidak benar tanpa memperhatikan prosesnya. Disamping itu guru 

kurang memperhatikan bakat dan kemampuan yang dimiliki siswa sehingga siswa 

hanya menerima dan mengingat apa yang telah diajarkan oleh guru sehingga siswa 

cenderung pasif. Akibatnya, kreativitas siswa tidak tersalurkan dalam proses 

pembelajaran. Akhirnya yang ditingkatkan hanyalah prestasi belajar siswa. Hal ini 

menghambat siswa dalam mengembangkan kreativitasnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 22 Maret 2018 di kelas 

IV SD Negeri 13/I Muara Bulian, hasil belajar siswa umumnya  sudah cukup baik. 

Walaupun hasil belajar siswa sudah cukup baik, namun terlihat terdapat siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru, hal ini menunjukan bahwa rasa ingin tahunya 

rendah. Selain itu ketika menemui kesulitan mereka cenderung berhenti mengerjakan 

tugas tersebut dibanding mencari jalan keluar lain. Tugas tidak dapat diselesaikan 

tepat waktu. Siswa enggan menyampaikan ide kepada temannya dan sulit bekerja 

sama dalam kelompok. Sejalan dengan hasil observasi tersebut, hasil wawancara 

dengan guru kelas mengatakan bahwa kemampuan kognitif siswanya sudah cukup 

baik. Namun guru menyadari bahwa kreativitas beberapa siswanya memang masih 

rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menerapkan model pembelajaran berbasis 

proyek yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Maka, peneliti akan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: “Melalui Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (PBP) di Kelas IV SDN 13/I Muara Bulian”.  

 

2 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kreativitas 

Kreativitas menurut Jamaris (2013:74) merupakan “sebuah aktivitas mental 

karena berkaitan dengan pemahaman manusia terhadap lingkungannya  secara terus 

menerus dengan penuh ketekunan dan kesabaran yang menghasilkan berbagai ide, 

temuan cara cara baru sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan 

lingkungannya”. Sedangkan menurut Hamalik (2000:145)  
“kreativitas memiliki banyak kesamaan dengan pemecahan masalah, tetapi kreativitas 

berlangsung diluar data dan lebih banyak melibatkan wilayah afektif. Dengan semakin 
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berpengaruhnya psikologis humanistis dengan tekanan pada aktualisasi diri, kreativitas 

sangat menguntungkan untuk membentuk apa yang disebut zeitgest”.  

Selanjutnya Ali dan Asrori (2011:43) mengatakan bahwa “kreativitas itu berkembang 

didasari oleh potensi yang ada dalam diri individu dan ditunjang oleh pengalaman 

selama berinteraksi dengan lingkungannya. Selama berinteraksi itulah, kemampuan 

berfikir divergen dapat berkembang karena menghadapi berbagai persoalan yang ada 

dilingkungan tersebut”. 

Dari beberapa defenisi kreativitas diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan 

sesuatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan bagi 

masyarakat. Hal yang terpenting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu 

yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, tetapi produk kreativitas itu 

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus sesuatu yang baru bagi 

orang lain ataupun dunia 

 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Sound (Daryanto, 2010:116) menyatakan bahwa individu dengan potensi kreatif 

dapat dikenal melalui ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Hasrat keingintahuan cukup besar. 

2. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. 

3. Panjang akal. 

4. Keinginan untuk menemukan dan meneliti. 

5. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit. 

6. Memiliki dedikasi bergairah secara aktif dalam melaksanakan tugas. 

7. Berfikir flexibel. 

8. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta memberi jawaban lebih banyak. 

9. Kemampuan membuat analisis dan sitesis. 

10. Memiliki semangat bertanya serta meneliti. 

11. Memiliki daya abstrak yang cukup baik. 

12. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. 

Guilford (Jamaris, 2013:81) menjelaskan bahwa kreativitas adalah hasil kerja 

dari perpaduan antara berfikir divergen, berfikir konvergen dan berfikir evaluatif. 

Adapun karakteristiknya yaitu: 
1. Flexibility adalah kemampuan dalam memilah informasi yang berbeda-berbeda 

dan mensintesisnya ke dalam berbagai alternatif pemecah nmasalah 

2. Fluency adalah kemampuan menjelaskan hasil yang diperoleh dari berbagai 

alternatif yang digunakan dalam pemecahan masalah 

3. Originality adalah kemampuan untuk menghasilkan berbagai transformasi 

informasi ke dalam berbagai bentuk penerapan yang sesuai dengan pemecahan 

masalah 

4. Elaboration adalah bentuk perluasan dari suatu informasi yang diterima sehingga 

menghasilkan sesuatu yang baru 

5. Sensisitivity adalah kemampuan dalam mengevaluasi berbagai ketidaksesuaian 

atau ketimpangan yang ada. 

Dari beberapa defenisi kreativitas diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik kreativitas adalah 1) Hasrat keingintahuan cukup besar, 2) 

Berfikir flexibel, 3) Memiliki dedikasi bergairah secara aktif dalam 

melaksanakan tugas, 4) Memiliki ingatan yang baik dan asosiatif, 5) Lancar 

berbicara dan kaya akan ide. 

 

2.1.3 Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Kreativitas 
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Aspek-aspek yang mempengaruhi kreativitas terdiri dari empat hal yaitu, aspek 

kognitif, aspek intuitif dan imajinatif, aspek kepekaan dalam pengindraan dan aspek 

kecerdasan emosi (Jamaris, 2013:80). 

 

2.1.4 Tahap-Tahap Berfikir Kreatif 

Ada empat langkah yang dilalui dalam berfikir kreatif seperti yang dikemukakan 

oleh Walas dan Patrick dalam Hamalik (2000:146) yaitu : 

1. Preparasi 

Preparasi terdiri atas perbuatan menelaah, mempertanyakan, 

mengalami, dan menyerap informasi yang akan mengisi kekosongan-

kekosongan yang diamati oleh individu. 

2. Inkubasi 

Individu yang kreatif itu bebas dari tekanan pengumpulan fakta dan 

pengolahan informasi. Ia menunggu idenya menjadi matang 

3. Iluminasi 

Tahap dimana waktu dipusatkan untuk penelitian, studi dan inkubasi 

sehingga dapat memecahkan masalah 

4. Verifikasi 

Verifikasi mungkin berupa pemikiran kembali untuk memperbaiki 

pemecahan yang telah dilakukan. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model yang menggunakan 

proyek/karya sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan (Fathurrohman, 2015:118). Menurut Trianto (2014:43) 

“Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu pendekatan yang efektif yang berfokus 

pada kreativitas berfikir, pemecahan masalah dan interaksi antar siswa untuk 

menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru”.  

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa model Pembelajaran 

Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek atau 

kegiatan dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa 

proyek perorangan maupun kelompok. Dalam penggunaan proyek sebagai sarana 

pembelajaran akan mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 

2.1.6 Prinsip Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Thomas dalam Fathurrohman (2015:121) mengemukakan bahwa “pembelajaran 

berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu sentralistik, pertanyaan penuntun, 

investigasi konstruktif, otonomi dan realistis”. Prinsip prinsip yang mendasari 

pembelajaran berbasis proyek menurut Fathurrahman (2015:121) lebih jelasnya adalah 

sebagai berikut : 
1. Pembelajaran berpusat pada siswa yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan 

nyata untuk memperkaya pembelajaran. 

2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau 

topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran 

3. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dan menghasilkan 

produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau 

topik yang disusun dalam bentuk produk. 

4. Kurikulum, Pembelajaran Berbasis Proyek tidak seperti pada kurikulum 

tradisional karena memerlukan suatu strategi sasaran dimana proyek sebagai 

pusat 
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5. Responsibility, Pembelajaran Berbasis Proyek menekankan responsibility dan 

answerability para siswake diri dan panutannya. 

6. Realisme, kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi 

yang sebenarnya 

7. Active learning, menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan 

keingintahuan siswa 

8. Umpan balik, melalui diskusi persentasi dan evaluasi terhadap para siswa umum. 

Pembelajaran Berbasis Proyek dikembangkan  tidak hanya pada keterampilan 

pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada 

keterampilan mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok dan self 

management 

9. Driving Question. Pembelajaran Berbasis Proyek difokuskan pada pertanyaan 

atau permasalahan yang memicu siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan 

10. Constructive Investigation. Pembelajaran Berbasis Proyek sebagai titik pusat, 

proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan siswa 

11. Autonomy, Proyek menjadikan aktivitas siswa yang penting 
 

2.1.7 Manfaat Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Susanti (Trianto, 2014:48) menyebutkan beberapa kelebihan dari Pembelajaran 

Berbasis Proyek, diantaranya: 
1. Meningkatkan motivasi, dimana siswa akan berusaha keras menyelesaikan proyek sebaik 

mungkin. 

2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dimana siswa akan menjadi lebih aktif 

memecahkan masalah yang kompleks. 

3. Meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerluukan siswa 

mengembangkan dan mempraktikan keterampilan komunikasi. 

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber, bila diimplementasikan secara baik maka 

siswa akan belajar mengelola sumber seperti berbagai perlengkapan untuk menyelesaikan 

proyek. 

Meski demikian, Susanti (Trianto, 2014:48) mengatakan bahwa terdapat 

kekurangan model Pembelajaran Berbasis Proyek diantaranya: 
1. Kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah menjadi ribut saat pelaksanaan proyek, 

karena adanya kebebasan pada siswa sehingga memberi kesempatan untuk ribut dan 

untuk itu diperlukannya kecakapan guru dalam penguasaan dan pengelolaan kelas yang 

baik. 

2. Memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang maksimal. 

 

2.1.8 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Secara umum langkah-langkah model Pembelajaran Berbasis Proyek menurut 

Fathurrohman (2015:123) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penetuan Proyek 

2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. 

3. Menyusun jadwal 

4. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru 

5. Penyusunan laporan dan persentasi hasil proyek 

6. Evaluasi proses dan hasil proyek 

2.2 Kerangka Berfikir 

Penelitian ini berupaya meningkatkan kreativitas siswa menggunakan metode 

Pembelajaran Berbasis Proyek di kelas IV SDN 13/I Muara Bulian dengan melihat 

kondisi awal berupa rendahnya kreativitas siswa sehingga dengan pemberian tindakan 

menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek dapat meningkatkan kreativitas 

siswa pada akhirnya. 
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3 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 13/I Muara Bulian. Tempat tersebut 

dipilih dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya waktu, biaya dan keberadaan 

sampel yang memudahkan peneliti memperoleh data. Disamping itu tempat lokasinya 

mudah terjangkau oleh peneliti. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dua bulan yaitu dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 

dan diakhiri pada tanggal 30 April 2018, semester genap pada tahun ajaran 2017/2018. 

Sebelum pelaksanaan penelitian perlu disusun jadwal penelitian yang disesuaikan 

dengan jadwal belajar di SD Negeri 13/I Muara Bulian. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah seluruh siswa kelas IV A SD 

Negeri 13/I Muara Bulian. Seluruh siswa kelas IV A yaitu sebanyak 32 orang, yang 

terdiri dari 12 laki-laki dan 20 perempuan. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berbentuk angka 

yang diperoleh dengan menghitung skor sesuai dengan lembar observasi yang memuat 

indikator serta deskriptor yang telah ditentukan oleh peneliti. Data kualitatif diperoleh 

melalui merefleksikan data hasil observasi penerapan model Pembelajaran Berbasis 

Proyek dalam pembelajaran. Hasil observasi akan diuraikan menjadi sebuah kalimat 

oleh peneliti, sehingga mampu memberikan gambaran tentang kondisi siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV di SDN 13/I 

Muara Bulian yang direkam menjadi sebuah video guna melihat kembali proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk mengumpulkan data kreativitas siswa dan 

keterlaksanaan langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Proyek oleh guru 

digunakan lembar observasi siswa dan lembar observasi guru untuk mengumpulkan 

data 

 

3.4 Teknik Pengempulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui Observasi. Pengamatan 

dilakukan lewat video proses pembelajaran. Dalam penelitian peneliti merekam proses 

pemebalajaran guna melihat kembali bagaimana kreativitas siswa. Peneliti melihat 

video satu persatu untuk memastikan keakuratan data dari setiap video. Penelitian ini 

diperkirakan akan dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan, 

sehingga akan ada 6 video pembelajaran yang terkumpul. Peneliti merancang lembar 

observasi untuk mengevaluasi lalu mendiskusikan dengan guru terhadap data yang 

terkumpul. Lembar observasi dibuat berdasarkan indikator kreativitas yang dipicu oleh 

model Pembelajaran Berbasis Proyek. 
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3.5 Teknik Uji Validitas Data 

Validasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas. Untuk mendapatkan data yang valid, instrumen harus mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan memvalidasi adalah untuk 

meminimalkan subjektivitas. 

Penelitian yang dilaksanakan tidak akan lepas dari instrumen pengumpulan data 

yang akan digunakan saat penelitian. Dalam mengumpulkan data tentang kreativitas 

siswa digunakanlah lembar observasi yang memuat indikator kreativitas. Sebelum 

dilakukan tindakan peneliti akan memvalidasi lembar observasi agar data yang akan 

dikumpulkan valid. Selain lembar observasi peneliti juga memvalidasi Rencana Proses 

Pembelajaran (RPP) karena pada RPP merupakan gambaran langkah-langkah pada 

proses pembelajaran. Sehingga penting untuk peneliti memvalidasi RPP agar sesuai 

dengan langkah-langkah model Pembelajaran Berbasis Proyek. Validasi akan 

dilakukan dengan validator yang dianggap mampu memvalidasi lembar observasi dan 

RPP yang telah dibuat, validasi akan didukung oleh beberapa poin yang akan diisi oleh 

validator, validasi akan dilakukan hingga validator menyatakan bahwa lembar 

observasi dan RPP yang dibuat telah valid dan dapat diterapkan 

 

3.6    Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Untuk 

mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, penelitian menggunakan analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif diperoleh melalui merefleksikan data 

hasil observasi penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam pembelajaran. 

Hasil observasi akan diuraikan menjadi sebuah kalimat oleh peneliti, sehingga mampu 

memberikan gambaran tentang kondisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan analisis data kuantitatif diperoleh dengan menghitung skor sesuai dengan 

lembar observasi yang memuat indikator serta deskriptor yang telah ditentukan oleh 

peneliti, kemudian diinput ke dalam rata-rata kelas, maka peningkatan kreativitas 

siswa dapat terlihat. Adapaun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menentukan skala pada tiap indikator sesuai aktivitas siswa. 

2. Menjumlahkan skor dari masing-masing indikator 

3. Menghitung persentase dengan rumus :  

                   = 
∑               

∑             
       

4. Skor yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan indikator kriteria 

keberhasilan. 

Penentuan taraf keberhasilan secara klasikal dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

                        = 
∑                

∑              
       

Tahap selanjutnya yaitu mengkonfirmasikan hasil  penilaian ke dalam kategori 

penentuan nilai. Taraf keberhasilan tindakan ditentukan dengan berpedoman pada 

persentase keberhasilan tindakan yang telah dihitung dengan kriteria sebagai berikut: 

No Nilai Keberhasilan Taraf Keberhasilan 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

85-100 

70-84 

55-69 

40-54 

<39 

A (Sangat Baik) 

B (Baik) 

C (Cukup) 

D (Kurang) 

E (Sangat Kurang)   

(Sumber: Aries dan Haryono, 2012:95) 
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3.7 Indikator Kinerja Penelitian 

Kriteria ketuntasan individu adalah pada skala 70 atau berkualifikasi “baik” 

dengan poin tertinggi 100. Kriteria kualifikasi itu berlaku pada aspek pembelajaran, 

yang meliputi kreativitas siswa pada proses pembelajaran. Penelitian ini dianggap 

berhasil apabila 70% dari jumlah seluruh peserta didik sudah mencapai KKM, yaitu 

pada nilai 70.  

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

 

3.8.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dari mengajukan permohonan ijin kepada kepala 

sekolah untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Kemudian peneliti 

mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Setelah itu peneliti 

melakukan kolaborasi dengan guru kelas untuk melakukan penemuan masalah dan 

kemudian merancang tindakan yang akan dilakukan.melakukan kolaborasi dengan 

guru kelas untuk melakukan penemuan masalah dan kemudian merancang tindakan 

yang akan dilakukan. 

  

3.8.2 Tindakan 

Pada tahap ini guru kelas dan peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah di buat secara bergantian. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, guru maupun peneliti mengajar menggunakan RPP yang sebelumnya 

telah dibuat oleh peneliti. Dalam pelaksanaan tindakan, kegiatan pembelajaran tidak 

selalu terpaku sepenuhnya pada RPP, akan tetapi dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dilakukan perubahan-perubahan yang sekiranya diperlukan menyesuaikan waktu yang 

tersedia maupun kondisi peserta didik. Setelah pembelajaran dilaksanakan, dilakukan 

evaluasi tindakan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang 

telah disiapkan oleh peneliti pada saat melakukan perencanaan. 

 

3.8.3 Pengamatan 

Hal yang diamati dalam kegiatan pengamatan ini antara lain proses tindakan, 

pengaruh tindakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, situasi tempat dan 

tindakan, dan kendala yang dihadapi. Semua hal tersebut diamati melalui pengamatan 

langsung dan hasil rekaman video untuk memperkuat hasil pengamatan. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan 

skenario yang disusun perlu dilakukan evaluasi atau tidak. Selain itu juga bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dan akan 

disajikan pada lembar observasi. 

 

3.8.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil yang 

diperoleh dari pengamatan atau observasi. Data atau hasil perubahan setelah adanya 

tindakan dianalisis kemudian dijadikan acuan perubahan atau perbaikan tindakan yang 

dianggap perlu untuk dilakukan pada tindakan selanjutnya. Apabila pada tindakan 

pertama hasil dari penelitian masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka dapat dilakukan perubahan rencana tindakan pada siklus berikutnya dengan 
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mengacu pada hasil evaluasi sebelumnya. Dalam upaya memperbaiki tindakan pada 

siklus berikutnya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hasil rekaman video dan 

lembar observasi kreativitas siswa.  

 

4. HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Pra Tindakan 

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus I 
 Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah  2100 2220 

Rata-rata 65,6 69,4 

Presentase 

Kreativitas Siswa 

Secara Klasikal. 

67,5% (Cukup) 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kreativitas 

siswa kelas IVA SDN 13/I Muara Bulian setelah diterapkannya model pembelajaran 

berbasis proyek. Dari presentase keberhasilan tindakan pada pra tindakan 61,3% 

meningkat sebesar 4,3% pada siklus I pertemuan I menjadi 65,6%. Kemudian terjadi 

lagi peningkatan pada siklus I pertemuan II sebesar 3,8% dari 69,4%. Sehingga 

persentase kreativitas siswa secara klasikal pada siklus 1 sebesar 67,5 %. 

 

4.1.3  Hasil Penelitian Siklus II 
 Pertemuan I Pertemuan II 

Jumlah  2460 2535 

Rata-rata 76,9 81,8 

Presentase 

Kreativitas Siswa 

Secara Klasikal. 

79,4% (Baik) 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kreativitas 

siswa kelas IVA SDN 13/I Muara Bulian setelah diterapkannya model pembelajaran 

berbasis proyek. Dari presentase keberhasilan tindakan pada siklus I yaitu 67,5% 

meningkat sebesar 11,9% pada siklus II menjadi 79,4%.Pencapaian ketuntasan 

klasikal pada siklus ini telah melebihi 70% sesuai dengan kriteria ketuntasan. 

Sehingga tindakan dihentikan pada siklus II. 

 

4.2  Pembahasan  

Hasil tindakan dari siklus I dan siklus II yang dilakukan peneliti bahwa terjadi 

peningkatan kreatifitas siswa yang ditingkatkan melalui model Pembelajaran Berbasis 

Proyek di kelas IV A SDN 13/I Muara Bulian. Desain tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

  Pada siklus I presentase keberhasilan kelas yaitu 67,5 % dengan predikat 

C (cukup). Pada siklus I ini presentase keebrhasilan kelas belum mencapai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu 70%. Tahapan akhir adalah 

refleksi yaitu dengan menganalisis hasil observasi dan mengidentifikasi tindakan yang 

harus dipertahankan, diperbaiki, dan ditiadakan. Hasil refleksi pada siklus I digunakan 

untuk menyempurnakan tindakan yang dilakukan pada siklus selanjutnya. Berdasarkan 

refleksi pada siklus I, ada beberapa yang ditemukan pada siswa dan guru, diantarnya: 

tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan , mudah menyerah ketika menemui 

kesulitan dan meminta bantuan orang lain, siswa masih suka berjalan-jalan melihat 
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kelompok lain, siswa yang tidak bekerja sama, siswa masih belum berani berbicara di 

depan kelas bahkan di dalam kelompok. Sedangkan temuan guru yaitu guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, guru tidak menggunakan 

media belajar, guru tidak membagi kelompok secara heterogen, guru tidak mengajak 

siswa mengevaluasi langkah-langkah siswa dalam pengerjaan proyek, guru belum 

membagi bagian tugas pengerjaan proyek. 

Kegiatan yang perlu dipertahankan dan diperbaiki diantaranya kegiatan guru 

yang harus dipertahankan pada siklus I yang dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan 

yaitu melakukan apersepsi disetiap awal pembelajaran dan memberikan motivasi 

kepada siswa serta memberikan penghargaan ke kelompok terbaik. Sedangkan 

kegiatan guru yang harus diperbaiki yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, guru 

belum menggunakan media pembelajaran, guru tidak membagi kelompok secara 

heterogen, guru belum menyiapkan bagian tugas individu dalam kelompok, dan 

penguasaan terhadap langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Untuk 

meningkatkan siklus II, guru harus tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan yang baik 

pada siklus II. E. Paul Torance (Hamalik, 2000:146) mengatakan bahwa “Faktor yang 

mempengaruhi berfikir kreatif yaitu 1) Komposisi kelompok, 2) Persaingan, 3) 

Pengajaran prinsip-prinsip berfikir, 4) Hakikat the ware up instruction 5) penghargaan 

terhadap pemikiran kreatif, 6) Refleksi untuk menilai ide sendiri”. Oleh sebab itu 

penting untuk memberikan penghargaan dan suasana persaingan guna meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa. Selain itu, guru harus menggunakan media 

pembelajaran, membagi kelompok secara heterogen, serta guru harus mampu 

menguasai langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek sehingga nantinya 

waktu pengerjaarn proyek lebih efektif.  

 Hasil observasi pada siklus II menunjukan peningkatan dari siklus I. Pada siklus 

II presentase keberhasilan kelas mencapai 79,4% dengan predikat B (baik). Pada siklus 

II telah memenuhi atau mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti 

yaitu 70% sehingga penelitian pada siklus II dianggap sudah berhasil. 

 

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Setelah penerapan model Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) pada siklus 1 

belum sepenuhnya siswa mencapai kriteria ketuntasan dengan skor 70. Pada siklus 1 

pertemuan 1 persentase ketuntasan yang dicapai yaitu 65,6% sedangkan pada 

pertemuan 2 persentase ketuntasan yang dicapai yaitu 69,4%. 

Pada perbaikan di siklus 2 menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek  

berjalan lebih efektif. Pada siklus ke 2 terjadi peningkatan yang signifikan. Pertemuan 

ke 1 terdapat peningkatan yaitu 76,9% dan pertemuan ke 2 sebesar 81,8%. Terdapat 

peningkatan disetiap siklus 1 dan 2 dengan jenjang 65,6, 69,4, 76,9 dan 81,8.  

Terbukti terdapat peningkatan yang baik setelah diterapkan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek di siklus 2 dengan mencapai kategori “baik” dengan kriteria 

ketuntasan kelas 79,4. Maka tindakan dengan menggunakan model Pembelajaran 

Berbasis Proyek dapat meningkatkan kreatifitas siswa.. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang muncul adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi kegiatan 

proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Untuk 

pembelajaran tematik terdapat model-model yang direkomendasikan agar 

proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan efektif dalam mencapai 

tujuan belajar. Sehingga Interaksi yang dilakukan saat proses pembelajaran 

berlangsung akan menjadi lebih interaktif dan menjadikan siswa sebagai pusat 

pembelajaran. 

2. Kreatifitas siswa berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas IV. 

Dengan adanya penerapan tindakan yang dilakukan oleh peneliti diharapkan 

proses pembelajaran di kelas IV dapat efektif serta kreatifitas belajar siswa 

akan meningkat. 

3. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru. 

Memperbaiki diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan dan 

meningkatkan kreatifitas siswa. Selain itu dapat menjadi solusi dalam 

pemecahan masalah rendahnya kreativitas siswa. Semoga dapat diterapkan 

oleh guru di sebagai variasi pembelajaran. Serta untuk meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar. 

. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Dalam melaksanakan model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam 

pembelajaran sebaiknya menggunakan media yang berkaitan dengan materi 

agar pembelajaran lebih bermakna dan menarik. 

2. Tujuan pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih lugas 

3. Guru hendaknya memberikan reward kepada kelompok yang terbaik , agar 

memunculkan motivasi bagi siswa yang belum mencapainya 

4. Pembelajaran dengan model Pembelajaran Berbasis Proyek direkomendasikan 

untuk kurikulum 2013 

5. Bagi siswa diharapkan agar memiliki tingkat keaktifan belajar yang lebih tinggi 

dan berpartisipasi secara aktif  dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model Pembelajaran Berbasis Proyek. 

6. Bagi sekolah hendanya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar kreatifitas siswa dapat meningkat. 
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