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Kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami 

kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, merumuskan 

hipotesis-hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat 

mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. 

Berdasarkan observasi di kelas VB SD Negeri 34/I Teratai pada saat proses 

pembelajaran terdapat siswa yang kurang inisiatif, tidak mempunyai keberanian, 

dan sulit untuk mengemukakan ide serta pertanyaan, sehingga tidak terciptanya 

suasana yang membangunkan kreativitas belajar siswa. Disamping itu guru 

kurang memperhatikan kemampuan dan bakat 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. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran project based 

learning di kelas VB SD Negeri 34/I Teratai. 

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

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

siklus. Dilakukan di kelas VB di SD Negeri 34/I Teratai 2017/2018.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

project based learning memiliki dampak positif dalam meningkatkan kreativitas 

belajar siswa. Peningkatan kreativitas pada masing-masing indikator: untuk 

indikator 1 terjadi peningkatan 12 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 2 

terjadi peningkatan 6 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 3 terjadi 

peningkatan 11 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 4 terjadi peningkatan 

3 siswa dengan kategori sangat baik, dan indikator 5 terjadi peningkatan 3 siswa 



dengan kategori sangat baik. Peningkatan persentase setiap siklus adalah: siklus I 

pertemuan pertama persentase yang didapat 59,4% meningkat di pertemuan kedua 

menjadi 66,25%, pada siklus II  pertemuan pertama mengalami peningkatan 

persentase yaitu 72,92% dan pertemuan kedua meningkat menjadi 81,8%.  

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu penggunaan model 

pembelajaran project based learning yang mana langkah-langkah (1) penentuan 

pertanyaan mendasar, (2) mendesain perencanaan proyek, (3) menyusun jadwal, 

(4) memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, (5) menguji hasil dan 

presentasi atau publikasi hasil proyek, dan (6) mengevaluasi proses hasil proyek, 

dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VB 

SD Negeri 34/I Teratai. 

 

Kata Kunci: kreativitas belajar siswa, model pembelajaran project based learning 

 

  



PENDAHULUAN 

IPA adalah pelajaran yang penting karena ilmunya dapat diterapkan secara 

langsung dalam masyarakat. Menurut Iskandar (2014: 15) “IPA perlu diajarkan 

bagi anak-anak sesuai dengan struktur kognitif  anak. Pembelajaran IPA di SD 

diharapkan dapat melatih keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa, maka 

hendaknya dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif SD”. IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya merupakan penguasaan terhadap kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Untuk menguasai proses penemuan tersebut proses 

pembelajaran harus menekankan pada pemberian pengalaman langsung. Hal ini 

akan mengembangkan kompetensi pemahaman alam sekitar secara ilmiah. 

Pengertian kreativitas yang dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas dapat dirumuskan sebagai suatu proses kemampuan kognitif siswa 

untuk menghasilkan sesuatu atau karya baru dari sesuatu yang telah dimiliki dan 

kemudian menguji hasil hipotesisnya. Hal baru yang dimaksud tidak harus selalu 

baru, melainkan dapat dari hasil kombinasi, unsur-unsur yang telah ada 

sebelumnya. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menciptakan ide yang benar-benar baru dan dapat juga merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengkombinasikan unsur-unsur menjadi sesuatu yang berbeda. 

Berdasarkan hasil observasi pada mata pelajaran IPA yang dilakukan pada 

tanggal 19 Juli 2017 di kelas VB SD Negeri 34/I Teratai, Muara Bulian kenyataan 

yang peneliti hadapi dari sejumlah 25 siswa yang terbagi 13 orang siswa laki-laki 

dan 12 orang siswa perempuan dalam proses pembelajaran ternyata kreativitas 

belajar siswa belum terlihat baik. Dilihat dari hasil pada saat pra-penelitian bahwa 

siswa yang kreatif berdasarkan indikator yang telah diteliti adalah (1) memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi sebanyak 10 siswa, (2) memiliki kepercayaan diri 

sebanyak 9 siswa, (3) berani mengungkapkan pendapat sebanyak 9 siswa, (4) 

memiliki ketekunan yang tinggi sebanyak 12 siswa, (5) mempunyai daya 

imajinasi yang tinggi sebanyak 8 siswa. Lembar observasi kreativitas belajar 

siswa tersebut membuktikan siswa yang kreatif secara klasikal hanya 36% atau 

sekitar 9 siswa, sedangkan 64% atau sekitar 16 siswa masih belum kreatif pada 

mata pelajarann IPA. Penyebab siswa kurang kreatif adalah pada saat proses 

pembelajaran terdapat siswa yang kurang inisiatif, tidak mempunyai keberanian, 

dan sulit untuk mengemukakan ide serta pertanyaan, sehingga tidak terciptanya 

suasana yang membangunkan kreativitas belajar siswa. Disamping itu guru 

kurang memperhatikan kemampuan dan bakat 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. 

Masalah kurangnya kreativitas siswa pada pembelajaran IPA ini tentu 

harus segera dilakukan tindakan supaya siswa menjadi kreatif dalam pembelajaran 

dan dapat ditingkatkan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kreativitas siswa peneliti dapat memberikan inovasi pembelajaran. 

Salah satu inovasi yang dapat diberikan dalam proses pembelajaran adalah 

menerapkan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat 



meningkatkan kreativitas adalah model project based learning (PjBL) atau 

pembelajaran berbasis proyek. 

 “Project based learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasi 

kelas dalam sebuah proyek”  (Thomas, 2016: 1). Menurut NYC Departement of 

Education (2009: 8), “PjBL merupakan strategi pembelajaran dimana siswa harus 

membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan 

pemahaman  baru  melalui  berbagai  bentuk  representasi”. Maka dari itu, model 

pembelajaran project based learning dapat memberi kesempatan siswa untuk 

berpikir kritis dan mampu mengembangkan kreativitasnya melalui pengembangan 

inisiatif untuk menghasilkan keterampilan baru dan memecahkan masalah 

berdasarkan pengalaman nyata secara mandiri. Namun  kemandirian  dalam  

belajar perlu dilatih oleh guru kepada siswa agar terbiasa dalam belajar bila 

menggunakan model pembelajaran project based learning. Siswa SD masih perlu 

dibimbing dalam menyelesaikan tugas proyek. Bimbingan guru diperlukan untuk 

mengarahkan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan alur 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian tertarik 

dengan judul “Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Menggunakan Model 

Pembelajaran Project Based Learning pada Mata Pelajaran IPA di Kelas VB SD 

Negeri 34/I Teratai”. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran project based learning di kelas VB SD Negeri 

34/I Teratai. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Project Based Learning 

Model pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran 

inovatif yang berpusat pada siswa dan menempatkan guru sebagai motivator dan 

fasilitator, dimana siswa diberi peluang bekerja secara mandiri dalam suatu proses 

pembelajaran. Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) 

selanjutnya disebut MPBP (Abidin, 2014: 167) adalah “model pembelajaran yang 

secara langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan 

penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran 

tertentu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek 

dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa 

proyek perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu secara kolaborasi, menghasilkan sebuah produk, yang hasilnya kemudian 

akan ditampilkan dan dipresentasikan. Pelaksanaan proyek dilakukan secara 

kolaborasi dan inovatif, unik, yang berfokus pada pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan siswa. 

 

Langkah-langkah Model Project Based Learnig 

Langkah-langkah project based learning sebagaimana yang dikembangkan 

oleh Jalaluddin (2016: 106) terdiri dari:  



a. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question) 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat 

memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil 

topik  yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah 

investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk 

para peserta didik. 

b. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan 

demikian siswa diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut. 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara 

mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan 

bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

c. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat 

timeline (alokasi waktu) untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline 

(batas waktu akhir) penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar 

merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka 

membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta 

peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 

d. Memonitor siswa dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress 

of the Project) 

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa 

selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi 

siswa pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi 

aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik 

yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. 

e. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing- masing siswa, 

memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, 

membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

f. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas 

dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok. 

 

Kelebihan Model Project Based Learnig 

Menurut Djamarah dan Zein (Al-Tabany, 2014: 45) keuntungan dan 

keunggulan menggunakan project based learning   adalah: “1) dapat merombak 

pola pikir siswa dari yang sempit menjadi yang lebih luas dan menyeluruh dalam 

memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan, 2) 

membina peserta didik menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan terpadu, 

yang diharapkan berguna dalam kehidupan sehari-hari siswa, 3) sesuai dengan 

prinsip-prinsip dikdaktik modern”. 



Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan dapat simpulkan 

bahwa model pembelajaran project based learning mempunyai banyak kelebihan. 

Model ini dapat diterapkan kepada siswa sekolah dasar antara lain: (1) membuat 

peserta didik termotivasi untuk belajar dalam pembuatan proyek; (2) membuat 

siswa lebih kreatif dalam pembelajaran dan mampu memecahkan masalah; (3) 

meningkatkan kolaborasi, yaitu peserta didik memerlukan kerja sama dalam 

kelompok dan mampu membuat suasana menyenangkan; (4) serta membuat sikap 

ilmiah  seperti teliti, jujur, tanggung jawab, dan kreatif. 

Berdasarkan kelebihan model pembelajaran project based learnig dapat 

membuat siswa lebih kreatif dalam pembelajaran, maka model ini akan dapat 

meningkatkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, model ini 

cocok diterapkankan pada siswa sekolah dasar. 

 

Kekurangan Model Project Based Learnig 

Selain dipandang memiliki keunggulan, model ini masih dinilai memiliki 

kelemahan-kelemahan (Abidin, 2014: 171) sebagai berikut: “(1) Memerlukan 

banyak waktu dan biaya; (2) Memerlukan banyak media dan sumber belajar; (3) 

Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang; (4) 

Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang 

dikerjakannya”. 

Mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek di atas seorang 

pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam 

menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan 

proyek, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di 

lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga 

tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. 

 

Kreativitas Belajar 

Pengertian Kreativitas Belajar 

Menurut Susanto (2013: 99), “kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, 

yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya”. Sedangkan menurut 

Harris (Susanto, 2013: 100) “Kreativitas bukanlah mengadakan sesuatu yang tidak 

ada menjadi ada, akan tetapi kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan 

ide-ide baru dengan cara membuat kombinasi, membuat perubahan, atau 

mengaplikasikan ide-ide yang ada pada wilayah yang berbeda”. Jadi kreativitas 

merupakan kemampuan untuk mengekspresikan dan mewujudkan kemampuan 

daya berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik atau kemampuan 

untuk mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain agar 

lebih menarik. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menciptakan suatu produk baru, atau kemampuan untuk memberikan gagasan-

gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Guru harus berpacu 

dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta 

didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

 

 



Indikator Kreativitas Belajar 

Piers (Asrori, 2009: 72) mengemukakan bahwa karakteristik kreativitas 

adalah: “(1) Memiliki dorongan (drive) yang tinggi. (2) Memiliki keterlibatan 

yang tinggi  (3) . Memiliki rasa ingin tahu yang besar. (4) Memiliki ketekunan 

yang tinggi. (5) Cenderung tidak puas terhadap kemapanan. (6) Penuh percaya 

diri. (7) Memiliki kemandirian yang tinggi. (8) Bebas dalam mengambil 

keputusan. (9) Menerima diri sendiri. (10) Senang humor. (11) Memiliki intuisi 

yang tinggi. (12) Cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks. (13) Toleran 

terhadap ambiguitas. (14) Bersifat sensitif”. 

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

indikator kreativitas belajar siswa yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai 

berikut: 

A. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

1. Bertanya kepada guru 

2. Bertanya hasil penemuan proyek kelompok lain 

3. Memperhatikan bahan ajar guru, terutama alat peraga 

4. Antusias pada proses pembelajaran 

B. Memiliki kepercayaan diri 

1. Percaya mampu melakukan percobaan proyek bersama kelompok 

2. Selalu berani tampil tanpa memikir benar salah 

3. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik 

4. Pantang menyerah dalam melakukan percobaan 

C. Berani mengungkapkan pendapat 

1. Berani menjawab pertanyaan guru 

2. Berani mengungkapkan ide-ide dalam diskusi 

3. Berani menyampaikan hasil kegiatan kepada teman sekelas 

4. Mengungkapkan pemikiran yang berbeda 

D. Memiliki ketekunan yang tinggi 

1. Teliti dalam pembuatan proyek 

2. Tidak mudah putus asa atau pasrah apabila terjadi kesalahan 

3. Memiliki keuletan dalam pembuatan proyek 

4. Mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran 

E. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi 

1. Menyalurkan ide dalam bentuk karya 

2. Mampu membuat karya menjadi menarik 

3. Menghasilkan penemuan yang beda dengan kelompok lain 

4. Mencari solusi yang baru untuk menghasilkan proyek 

 

Materi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. Susanto (2013: 167) “Sains atau IPA 

adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang 

tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran 

sehingga mendapatkan suatu kesimpulan”. 

 

 



Hubungan Kreativitas, Model Project Based Learnig dan Mata Pelajaran IPA 

Model pembelajaran berbasis masalah membuat siswa dituntut untuk 

belajar melalui pengalaman langsung berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis 

masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam model 

pembelajaran project based learning kemampuan berpikir siswa betul-betul 

dioptimalisasi melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga 

siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

Model pembelajaran project based learning sangat cocok dipadukan 

dengan pembelajaran IPA materi organ tubuh. Berdasarkan kegiatan pembelajaran 

dalam materi organ tubuh, menuntut siswa untuk kreatif sedangkan guru bertindak 

sebagai fasilitator dan motivator. Selain itu materi organ tubuh juga sangat 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga banyak peluang untuk mengajak 

siswa berpikir kritis dan kreatif mengenai masalah nyata yang akan diangkat 

dalam model pembelajaran project based learning. 

Proses pembelajaran siswa dihadapkan dengan permasalahan yang 

berhubungan dengan materi. Siswa diminta memanfaatkan lingkungan sekolah 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Permasalahan yang 

diberikan mencangkup materi yang diajarkan, seperti membuat alat peraga paru-

paru dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media. Siswa dilatih 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sekreatif mungkin. Tujuan dalam 

pemilihan materi ini ialah untuk melatih siswa berpikir kreatif dan menyelesaikan 

permasalahan dengan kreativitas yang dimiliki  oleh siswa dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah. Selanjutnya hubungan materi konsep organ tubuh dengan 

model pembelajaran project based learning adalah siswa dalam proses 

pembelajaran memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru bagaimana 

pembuatan alat peraga paru-paru yang dilakukan oleh siswa dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai bahan membuat proyek pembuatan 

alat peraga paru-paru. 

Disini siswa dilatih untuk saling bekerja sama, menyampaikan pendapat 

sendiri, ketekunan, ketelitian membuat proyek dan berpikir kreatif dengan 

anggota kelompoknya dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. 

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif 

dan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menjelaskan bahwa penelitian ini 

membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian untuk 

menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi pada kreativitas belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan model Kemmis & Mc Taggart, yaitu setiap 

siklus terdiri dari empat komponen, yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) 

pelaksanaan, 3) pengamatan (observing), dan 4) refleksi(reflecting). Penelitian ini 

dilakukan atas dua siklus dimana setiap siklus merupakan rangkaian yang saling 

berkaitan. Dalam arti pelaksanaan tindakan siklus berikutnya merupakan 



kelanjutan dan perbaikan dari pelaksanaan tindakan siklus pertama dan 

seterusnya. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VB SD 

Negeri 34/I Teratai yang berjumlah 25 orang siswa, yang terdiri dari 13 siswa 

laki-laki dan 12 siswa perempuan dengan umur siswa yang berkisar 10-11 tahun. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah peningkatan kreativitas belajar IPA kelas 

VB SD Negeri 34/I Teratai pada materi organ tubuh dengan menggunakan model 

pembelajaran project based learning. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara. Jika dilihat dari berbagai segi cara atau teknik pengumpulan 

data, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi (pengamatan) dan dokumentasi. 

 

Analisis Data 

Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Namun, walaupun data yang dihasilkan berupa kuantitatif akan tetap 

dianalisis deskriptif sehingga akan menghasilkan data kualitatif. Analisis data 

kualitatif adalah menggambarkan data dengan kalimat untuk memperoleh 

keterangan yang jelas dan terperinci. Teknik analisis data kualitatif digunakan 

untuk menganalisis data dari hasil dokumentasi dan observasi yang telah 

dilakukan. Sehingga diketahui peningkatan kreativitas siswa melalui model 

pembelajaran project based learning. 

 

HASIL PENELITIAN  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

project based learning memiliki dampak positif dalam meningkatkan kreativitas 

belajar siswa. Peningkatan kreativitas pada masing-masing indikator: untuk 

indikator 1 terjadi peningkatan 12 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 2 

terjadi peningkatan 6 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 3 terjadi 

peningkatan 11 siswa dengan kategori sangat baik, indikator 4 terjadi peningkatan 

3 siswa dengan kategori sangat baik, dan indikator 5 terjadi peningkatan 3 siswa 

dengan kategori sangat baik. Peningkatan persentase setiap siklus adalah: siklus I 

pertemuan pertama persentase yang didapat 59,4% meningkat di pertemuan kedua 

menjadi 66,25%, pada siklus II  pertemuan pertama mengalami peningkatan 

persentase yaitu 72,92% dan pertemuan kedua meningkat menjadi 81,8%. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu penggunaan model 

pembelajaran project based learning yang mana langkah-langkah (1) penentuan 

pertanyaan mendasar, (2) mendesain perencanaan proyek, (3) menyusun jadwal, 

(4) memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, (5) menguji hasil dan 

presentasi atau publikasi hasil proyek, dan (6) mengevaluasi proses hasil proyek, 

dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VB 

SD Negeri 34/I Teratai. 
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