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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Setting Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian dilakukan pada mata pelajaran tematik di kelas III SD Negeri 

Gendongan 02 Salatiga. Waktu penelitian dimulai pada awal semester I tahun 

ajaran 2019/2020 dengan materi pelajaran sesuai dengan yang di ajarkan pada 

semester tersebut. Penelitian dilakukan di kelas III SD Negeri Gendongan 02 

Salatiga. karena alasan sebagai berikut : 

a. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran tematik 

b. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan dikelas III SD Negeri Gendongan 

02 Salatiga, kreativitas siswa masih kurang dalam pelajaran. Maka dari itu 

perlu diupayakan peningkatannya. 

c. Penggunaan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) diupayakan 

dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam pelajaran Tematik. 

3.2   Subjek Penelitian 

Subjek didalam pelaksanaan penelitian ini mmerupakan siswa kelas III SD 

NegeriGendongan 02 Salatiga thun ajaran 2019/2020 berjumlah 31siswa. 

3.3   Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, dimulai dari bulan bulan 

November-Desember pada semester I tahun ajaran 2019/2020. Dari bulan 

September sampai Oktober peneliti akan melakukan persiapan penelitian, dan 

pada pertengahan November-desember peneliti akan mulai melakukan 

penelitian., selanjutnya pada pertengahan bulan Desember sampai januari peneliti 

telah selesai melkukan penelitian dan akan membuat laporan dari hasil penelitian.  

3.4  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru, hasil observasi selama 

pelaksanaan tindakan kelas, hasil angket kreativitas siswa dan hasil tes. Variabel 

adalah karakteristik dari orang, objek atau gejala yang memiliki nilai yang 

berbeda-beda (Slameto, 2015:195). Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel terkait. 
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3.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya 

variabel lain (Slameto, 2015:198) variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

dapat mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). Model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan 

proyek atau kegiatan sebagai media. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk produk secara 

realistis. 

3.4.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan 

reaksi/respon jika  dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikt merupakan 

suatu variable yang di ukur dan di amati guna menentukan dampak atau pengaruh 

Yang dapat disebabkan oleh variabel lain. Yang merupakan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalh kreativitas dan hasil belajar, dimana kreativitas sebagai 

kemampuan anak untuk memberikan gagasan atau ide baru yang dapat diterapkan 

dalam pemecahan masalah yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungan belajar. 

3.5. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan model Kemmis  dan  Mc. Taggart  

yang terbentuk dari beberapa siklus. Siklus kedua merupakan perbaikan yang 

dilakukan berdasarkan siklus I,  dan seterusnya  hingga memperoleh hasil yang 

diinginkan atau diharapkan. Penelitian  ini  terdapat empat  tahapan yang  terdiri  

dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi (Wijaya  Kusuma  dan  Dedi  

Dwitagama, 2011: 21). Berdasarkan komponen-komponen tersebut dapat 

dikategorikan sebagai satu siklus. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa 

pengertian siklus merupakan suatu putaran kegiatan yang meliputi perencanaan. 
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Gambaran sederhana dari pelaksanaan  Penelitian  Tindakan  Kelas  adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Proses Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam proses penelitian ini, sebelum peneliti melakukan suatu tindakan, 

terlebih dahulu peneliti melkukan pra tindakan dan merencanakan jenis tidakan 

yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan 

dilakuakn dengan penusunan instrument-instrumen penelitian. Setelah melakukan 

perencanaan, langkah selanjutnya ialah melakuakn tindakan dan pelaksanaan 

pengamatan atau observasi. Dalam melaksanakan observasi, peneliti  melakuakn 

pengamatan tindakan dan adakah akibat yang ditimbulkan selama pelaksanaan 

tindakan. Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang diperoleh, peneliti akan 

melakukan refleksi atas tindakan yang telah diberikan, dan jika perlu adanya 

perbaikan maka akan dilaksanakn siklus II. Rencana  pelaksanaan tindakan perlu 

diperhatikan agar tidak terjadi pengulangan dari tindakan sebelumnya, hingga  

hasil  yang  diinginkan  dapat  tercapai  secara optimal. 

1. Rencana Pelaksaan Siklus 1 

Rencana pelaksanaan pada siklus 1 terdiri dari tahap-tahap: 

- Tahap Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini,penulis menyusun langkah langkah kegiatan ,antara lain : 

a) Menentukan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses 

pembelajaran. 
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b) Menentukan pokok materi. 

c) Menyusun Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 

d) Mempersiapkan media dan alat  pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

e) Menyusun soal evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

pembelajaran setiap akhir siklus. 

f) Menyusun lembar observasi dan lebar hasil  produk siswa 

- Pelaksaan Tindakan (Action) 

Guru memberikan tindakan atau mengajar sesuai dengan RPP yang telah 

dirancang sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL), Observer melakukan pengamatan dan menilai 

menggunakan lembar observasi pada saat peneliti mengajar 

A. Kegiatan pendahuluan. 

1. Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukan media dan melakukan 

tanya jawab dengan siswa  

5. Siswa diberi kesempatan untuk menjawab. 

6. Guru membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran tentang tema materi 

yang akan diajarakan . 

7. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

B.  Kegiatan Inti: 

Langkah -1: Penentuan proyek 

a. Guru bersama siswa menentukan tema/topic yang akan dipelajari. 

Langkah -2 : Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek 

 Guru memfasilitasi siswa untuk merancang langkah-langkah kegiatan 

dan  penyelesaian proyek beserta pengelolaannya dalam merencanakan 

kegiatan yang akan dilakukan bersama.  



31 
 

 Menentukan subjek yang akan dideskripsikan 

 Menentukan judul yang akan dideskripsikan. 

 Memberikan contoh subjek jika ingin mendeskripsikannya. 

 Menuliskan kerangka berdasarkan contoh yang telah diberikan. 

 Membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 

Langkah -3: Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 

 Guru mendampingi siswa untuk melakukan penjadwalan  kegiatan sesuai 

dengan rencana penulisan teks deskripsi yang telah dirancangnya. 

Langkah -4: Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. 

 Guru memfasilitasi dan memonitor  siswa dalam melaksanakan rencana 

penulisan teks deskripsi yang telah dibuat. 

Langkah -5: Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek 

 Guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan dan mempublikasikan 

hasil rencana penulisan teks deskripsi. 

Langkah -6: Evaluasi proses dan hasil proyek 

 Pada akhir pembelajaran gueu bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan Penutup  

1. Guru bersama siswa menyimpulkan butir-butir pokok materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru bersama siswa mengindentifikasi keunggulan dan kelemahan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksnakan. 

3. Siswa menerima umpan balik tentang proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

4. Mewajibkan siswa untuk membaca buku yang berkaitan dengan objek-

objek di nusantara baik mengenai wisata, kuliner, situs sejarah, museum, 

taman asional, dan lain-lain. Hasil bacaan siswa dituangkan pada jurnal 

harian berikut. Sikap yang ditekankan adalah minat baca yang tinggi, 

rasa tanggung jawab, dan kejujuran dalam melakukan tugas. 

5. Siswa menerima penyampaian tentang kegiatan pembelajaran pertemuan 

berikutnya 
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- Pengamatan (Observing) 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas pembelajaran pada silkus I 

dan siklus II yaitu pengamatan terhadap aktivitas guru dalam 

mengaplikasikan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) serta 

mengamati respon siswa saat pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh guru 

lain sesuai dengan instrument yang telah dibuat. 

- Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan kegaiatan yang harus dilakukan guru pada setiap akhir 

pembelajaran. Refleksi adalah analisis dari hasil pengamatan dan hasil belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran, selain itu refleksi juga berdasarkan 

hasil pengamatan dari observer. Refleksi diguankaan sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk dapat memperbaiki pada siklus berikutnya. 

2.  Rencana pelaksanaan Siklus II 

 Rencana Pelaksanaan Siklus II, terdiri dari tahap- tahap: 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada silkus I, maka diadakan perencanaan 

ulang yang meliputi : 

a. Identifikasi masalah dan pemetaan alternaif pemecahan masalah 

b. Mengembangkan progam tindakan 

c. Menyusun RPP 

d. Menyiapkan sumber belajar dan alat peraga 

e. Membuat evaluasi pembelajaran 

f. Menyiapkan lembar observasi 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II sesuai dengan perncanaan yang telah 

diprogamkan, yaitu : 

A. Kegiatan Pendahuluan. 

a) Guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran. 

b) Guru mengecek kehadiran siswa 

c) Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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d) Guru melakukan apersepsi dengan menunjukan media dan melakukan 

tanya jawab dengan siswa  

e) Siswa diberi kesempatan untuk menjawab. 

f) Guru membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran tentang tema materi 

yang akan diajarakan . 

g) Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

B.  Kegiatan Inti: 

Langkah -1: Penentuan proyek 

a) Guru bersama dengan siswa menentukan tema/topik proyek dalam 

merencanakan. 

Langkah -2 : Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek 

a) Guru memfasilitasi siswa untuk merancang langkah-langkah kegiatan 

penyelesaian proyek beserta pengelolaannya dalam merencanakan 

kegiatan yang akan dilakukan  

b) Menentukan subjek yang akan dideskripsikan 

c) Menentukan judul yang akan dideskripsikan. 

d) Memberikan contoh subjek andai ingin mendeskripsikan. 

e) Menuliskan kerangka dari contoh yang telah diberikan. 

f) Membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 

Langkah -3: Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 

a) Guru memberikan pendampingan kepada siswa melakukan 

penjadwalan semua kegiatan sesuai dengan rencana penulisan teks 

deskripsi yang telah dirancangnya. 

Langkah -4: Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. 

a) Guru memfasilitasi dan memonitor  siswa dalam melaksanakan 

rencana penulisan teks deskripsi yang telah dibuat. 

Langkah -5: Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek 

a) Guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan dan 

mempublikasikan hasil rencana penulisan teks deskripsi. 

Langkah -6: Evaluasi proses dan hasil proyek 

a) Guru dan siswa pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek tentang rencana penulisan 

teks deskripsi 
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Kegiatan  Penutup  

a) siswa bersama guru menyimpulkan butir-butir pokok materi yang 

telah dipelajari. 

b) siswa bersama guru melakukan indentifikasi keunggulan dan 

kelemahan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksnakan. 

c) siswa menerima umpan balik tentang proses pembelajaran. 

d) mewajibkan siswa untuk membaca buku yang berkaitan dengan objek-

objek di nusantara baik mengenai wisata, kuliner, situs sejarah, 

museum, taman asional, dan lain-lain. hasil bacaan siswa dituangkan 

pada jurnal harian berikut. sikap yang ditekankan adalah minat baca 

yang tinggi, rasa tanggung jawab, dan kejujuran dalam melakukan 

tugas. 

e) siswa menerima penyampaian tentang kegiatan pembelajaran 

f) Guru membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakan 

- Observasi 

Observasi dilakukan pada saat pelaksaan tindakan dan melihat hasil pada 

lembar observasi yang telah dilakukan oleh observer.setelahmelakukan 

observasi, penelitian bersama dengan guru mrngadakan evaluasi terhadap 

pelaksaan tindakan 

- Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan tindakan dan evaluasi 

bersama, guru maka peneliti mengadakan refleksi yaitu melihat kelemahan- 

kelemahan pada saat pelaksaan tindakan yang telah dilakukan untuk 

perbaikan pembelajaran. 

3.6.   Teknik Pengumpulan Data 

    Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik yang digunakan sebagai berikut. 

1.  Observasi (Pengamatan) 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif dan  terstruktur. Peneliti  

mengamati  bagaimana  perilaku  siswa  selama  proses pembelajaran.  Observasi  

yang  dilakukan  peneliti  telah  dirancang  secara sistematis, mengenai apa yang 

akan diamati, kapan pelaksanaannya, dan dimana tempat melakukan pengamatan. 
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Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti datang ke sekolah untuk mengamati 

kegiatan belajar siswa akan tetapi peneliti sebagai guru dan guru kelas ikut  

terlibat  dalam  kegiatan.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Sugiyono (2013:312). 

Observasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengamati aktivitas  siswa  

dan  pelaksanaan  penerapan  model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

dalam pembelajaran  tematik.  Aktivitas  siswa  yang  diamati  yaitu  kreativitas  

siswa dalam  mengikuti  pembelajaran. Sementara  itu,  aktivitas  yang diamati  

oleh guru kelas meliputi  keterampilan  sebagai guru dalam menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) serta kesesuaian antara rencana 

dengan pelaksanaan tindakan. 

2.     Produk 

Salah satu macam aspek kreativitas yang dapat diperhatikan yaitu produk. 

Pada penelitian ini, produk yang dinilai berupa hasil karya  model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL) dari masing-masing  siswa  pada  tiap  pertemuan  

dan  digunakan  untuk mengukur kreativitas belajar tematik siswa. 

3.   Tes. 

  Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda. Tes dilaksanakan pada tiap akhir 

siklus. 

3.7.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.   Lembar Observasi 

  Observasi digunakan untuk memperoleh data dari situasi sosial yang dipilih  

peneliti. Lmbar observasi pada penelitian ini berisi  pelaksanaan penerapan  

metode  pembelajaran  mind  map  yang  diterapkan  guru  pada pembelajaran 

tematik.Observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Project Based Learning (PjBL). 
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Tabel 3.1 

Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Project Based Learning (PjBL) 

No. Kegiatan Aspek yang Diamati Dilakukan 

Ya Tidak 

 

 

 

 

1 

Kegiatan Awal Guru memberi salam.   

Siswa berdoa dipimpin oleh guru atau salah satu siswa 

yang ditunjuk. 

  

Guru memeriksa kehadiran siswa.   

Guru melakukan Apersepsi.   

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.   

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran PjBL.   

Guru menyampaikan teknik penilaian dalam 

pembelajaran. 

  

 

 

2 

Kegiatan inti 

langkah -1: 

penentuan proyek 

Guru menunjukkan gambar dan menjelaskan materi 

perkembangbiakan tumbuhan” 

  

Guru dalam membagikan kelompok secara hetrogen   

Guru memaparkan topik materi perkembangbiakan 

tumbuhan”. yang akan dikaji 

  

 

 

3 

 

 

langkah -2 : 

perancangan 

langkah-langkah 

penyelesaian 

proyek 

Guru membagikan lks, bahan bacaan serta alat dan bahan 

untuk pembuatan proyek (teknik kolase) pada tiap- tiap 

kelompok. 

  

Guru mengarahkan siswa untuk  memastikan agar proyek 

dapat dikerjakan berdasarkan ketersediaan bahan dan 

sumber belajar yang ada 

  

Guru membagikan lks, bahan bacaan serta alat dan bahan 

untuk pembuatan proyek (teknik meronce) pada tiap- tiap 

kelompok. 

  

 

4 

langkah -3: 

penyusunan jadwal 

pelaksanaan proyek 

 

Siswa dalam merumuskan dan mengambil kesimpulan 

sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang 

diajukan 

  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

  

 

5 

langkah -4: 

penyelesaian 

proyek dengan 

fasilitasi dan 

monitoring guru. 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil 

heterogen. 

  

Guru menuliskan jadwal aktivitas yang mengacu pada 

waktu maksimal yang telah disepakati untuk 

menyelesaikan projek 

  

 

6 

langkah -5: 

penyusunan 

laporan dan 

presentasi/publikasi 

hasil proyek 

Guru membimbing siswa untuk menyusun hasil laporan 

proyek dan  mempresentasikan hasil dari proyek yang 

telah dibuat. 

  

  

 

 

 

 

 

7 

Kegiatan Penutup Guru memfaslitasi siswa untuk menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

  

Guru beserta siswa melakukan identifikasi kelebihan  dan 

kekurangan kegiatan pembelajaran 

  

Guru memberikan umpan balik siswa  dalam proses dan 

hasil pembelajaran dengan cara tes tertulis 

  

Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan 

dikerjakan pada pertemuan berikutnya,  

  

Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan dan menyampaikan 

manfaat pembelajaran. 
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Table 3.2 

Kisi Kisi Lembar Aktivitas Siswa  Model Project Based Learning (PjBL) \ 

No. Indikator Diamati Keterangan 

Ya Tidak 

1 Siswa memperhatikan pembelajaran yang disampaikan   

2 Siswa berkoordinasi dan berkumpul dalam kelompok masing-

masing setelah dibagi oleh guru 

  

3 Siswa dalam kelompoknya membaca LKS yang diberikan oleh guru   

4 Siswa mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang disajikan 

  

5 Setiap kelompok mengajukan hipotesis sebelum melakukan 

penyelidikan 

  

6 Siswa melakukan penyelidikan sesuai dengan langkah-langkah 

dalam LKS dengan bimbingan guru 

  

7 Siswa menarik kesimpulan dari penyelidikan yang telah dilakukan   

8 Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya dalam mengerjakan 

LKS 

  

9 Siswa menyajikan hasil karya berupa laporan LKS masing-masing 

kelompok 

  

10 Siswa dalam kelompok lain menyampaikan pertanyaan atau 

masukan kepada kelompok penyaji 

  

11 Siswa melakukan dan menyimpulkan sesuai dengan hasil 

pembelajaran 

  

12 Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru   

Jumlah   

Persentase %   

Pengisian lembar observasi ini dilakukan dengan cara memberikan skor 

antara 1-5 berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan aspek 

kemampuan menalar. Penskoran untuk tiap siswa harus mengacu pada rubrik 

yang telah disediakan . Demikian juga untuk data aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan lembar observasi. Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah adanya 

peningkatan terhadap kreatifitas dan hasil belajar tematik dimana 80% dari 

seluruh siswa mencapai indikator  yang  ditentukan. 

2. Pengamatan hasil produk kreativitas siswa model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL). Lembar penilaian produk ini berisi kriteria  model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL).  
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Tabel 3.3   

Rubrik Lembar Kreativitas  Siswa Dalam Penerapan Model  Pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai   = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 x 100 

1.   Tes 

   Instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal uraian 

yang disusun berdasarkan indikator-indikator. Teknik tes digunakan pada 

memperoleh data primer berupa hasil belajar siswa.Teknik non tes berupa 

observasi. Instrumen penilaian pada teknik tes berupa pilihan ganda, sedangkan 

instrumen penilaian non tes pada unjuk kerja berupa lembar instrumen observasi 

 

Aspek 

Kreativitas 

Kriteria 

Penilaian 

Indikator Penampilan 

Sangat baik (4) Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 

 

 

Kelancaran  

 

Siswa  dapat 

menginformasika

n materi 

menyayangi 

hewan dan 

tumbuhan 

melalui gambar 

dan tulisan dalam 

kolase  

Gambar menarik, 

bermakna, dan 

pesan mudah 

dipahami 

Gambar 

cukup 

menarik 

dan 

bermakna 

serta pesan 

cukup 

mudah 

dipahami 

Gambar 

kurang 

menarik dan 

bermakna 

serta pesan 

kurang 

dipahami. 

Gambar 

tidak 

menarik dan 

bermakna 

serta pesan 

sulit 

dipahami. 

 

 

Keluwesan  

Siswa  

menggunakan 3 

referensi relevan 

dan sesuai dengan 

tema menyayangi 

hewan dan 

tumbuhan   

Menggunakan 3 

referensi relevan 

dan 

kolase  sesuai 

dengan tema. 

Mengguna

kan 2 

referensi 

relevan dan 

kolase 

sesuai 

dengan 

tema 

Menggunakan 

1 referensi 

relevan dan 

kolase sesuai 

dengan tema 

Tidak 

menggunaka

n referensi 

relevan 

dankolase 

kurang 

sesuai 

dengan tema 

 

 

 

 

Kerincian  

 

Peserta didik 

mampu 

menyajikan 

informasi sesuai 

dengan tema 

menyayangi 

hewan dan 

tumbuhan dan 

memberikan 

warna sesuai 

untuk 

mempertegas 

informasi dalam 

kolase  

Isi teks singkat, 

kaya informasi, 

kesesuaian warna 

baik dalam kolase  

Isi teks 

singkat, 

cukup 

informasi, 

kesesuaian 

warna 

cukup 

dalam 

kolase  

Isi teks 

panjang, 

kurang 

informasi, 

kesesuaian 

warna kurang 

dalam kolase. 

Isi teks 

terlalu 

panjang, 

miskin 

informasi, 

tidak 

terdapat 

warna dalam 

kolase. tidak 

jelas 

keterbacaann

ya (seluruh 

kriteria tidak 

terpenuhi) 

 

 

 

Keaslian  

Siswa  mampu 

membuat kolase  

Isi/ teks kolase 

yang dihasilkan 

berbeda dengan 

diperlihatkan 

guru dan peserta 

didik lain 

mengenai tema 

menyayangi 

hewan dan 

tumbuhan   

Mampu 

menampilkan 

gambar dan 

informasi yang 

baru. 

Cukup 

mampu 

menampilk

an gambar 

dan 

informasi 

baru. 

Kurang 

mampu 

menampilkan 

gambar dan 

informasi yang 

baru. 

Tidak 

mampu 

menampilka

n gambar dan 

informasi 

yang baru. 
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aktivitas siswa. Sebelum membuat butir soal terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 

intrumen pengukuran. 

Tabel 3.4 

 Kisi-Kisi Butir Soal Siklus  I 

Kisi-Kisi Butir Soal  

 

Kompetensi Dasar Indikator No Soal  

Matematika 

3.2   Menjelaskan bilangan cacah dan  

pecahan  sederhana (seperti 1/2, 1/3 

, dan 1/4 ) yang  disajikan pada 

garis bilangan 

 

Matematika 

3.2.1 Menentukkan posisi bilangan  

cacah pada garis bilangan dengan 

tepat. 

 

2, 4, 5, 

7, 11, 

13, 17 

Bahasa Indonesia 

3.5   Menggali informasi tentang cara-

cara perawatan tumbuhan dan hewan 

melalui wawancara dan/atau 

eksplorasi lingkungan. 

Bahasa Indonesia 

3.5.1 Mengidentifikasi langkah-

langkah cara perawatan 

tumbuhan dari teks yang dibaca 

dengan tepat. 

 

1, 3, 6, 

8, 9, 10, 

12, 14, 

15, 18, 

19, 21, 

24 

SBDP 

3.1   Mengetahui unsur-unsur dalam 

karya dekoratif 

 

SBDP 

3.1.1 Mengidentifikasi garis dan warna 

sebagai unsur karya dekoratif 

dengan benar. 

16, 20, 

22, 23, 

25  

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Butir Soal  Siklus  II 

Kisi-Kisi Butir Soal  

Kompetensi Dasar Indikator No Soal 

Matematika 
4.2 Menggunakan bilangan cacah dan 

pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3 , 

dan 1/4 ) yang disajikan pada garis 

bilangan 

Matematika  

1.2.1 Menuliskan nilai pecahan 

berdasarkan gambar dengan 

tepat. 

 

 3, 5, 9, 

15, 18, 

19, 22, 

24 

Bahasa Indonesia 

4.5  Menyajikan hasil wawancara tentang 

cara-cara perawatan tumbuhan dan 

hewan dalam bentuk tulis dan visual 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

Bahasa Indonesia 
4.5.1 Menuliskan cara-cara 

perawatan hewan dengan kaidah 

EYD yang tepat. 

 

2, 4,  

11, 12, 

13, 16, 

17, 21  

SBDP 

4.4 Membuat karya dengan teknik 

potong, lipat, dan sambung 

 

 

 

SBdP 
4.4.1 Membuat karya keterampilan 

menggunakan macam-macam 

teknik potong (merobekdan 

menggunting) dengan tepat. 

1, 4, 6, 

7, 8, 10, 

20, 25  

Soal tes diberikan sesudah pembelajaran pada pertemuan terakhir (tes tahap 1 

dan 2 yang masing-masing berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari beberapa 
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soal dengan skor nilai yang berbeda. Hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

3.8      Uji Reliabilitas, Validitas dan Butir Soal 

    Uji  reliabilitas  instrumen  dapat  dilakukan  secara  ekternal  maupun 

internal, dimana secara eksternal itu pengujian dilakukan dengan test -retest, 

equivalent,  dan  gabungan  keduanya  sedangkan  secara  internal  dapat  diuji  

dengan  menganalisis  konsistensi  butir-butir  instrumen  dengan  teknik tertentu  

(Sugiyono, 2012: 354).  Menurut  Sukmadinata  (2009:154)  pengujian realibilitas 

digunakan untuk menguji keajegan dan ketepatan datayang diperoleh. Dengan 

demikian, untuk bisa mendapatkan data yang akurat perlu  melakukan  penelitian  

dengan  sungguh-sungguh  dan  teliti. Pengujian instrumen penelitian ini 

dilakukan di SDN Gendongan 02 Salatiga. Pengukuran reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan Anates Ver. 4.0.9  untuk pengujian soal tes 

tematik tema 2 sub tema 3 dan 4. Untuk menyatakan reliabilitas instrumen dalam 

penelitian  ini  menggunakan ketentuan  kriteria reliabilitas menurut Arikunto 

(2014:319) sebagai berikut: 

0,00 s/d 0,20 berarti reliabilitas tes sangat rendah 

0,20 s/d 0,40 berarti reliabilitas tes rendah 

0,40 s/d 0,60 berarti reliabilitas tes cukup 

0,60 s/d 0,80 berarti reliabilitas tes tinggi 

0,80 s/d 1,00 berarti reliabilitas tes sangat tinggi 

Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  instrumen soal  tes tematik, diperoleh 

koefisien  Alpha seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen Cronbach’s  Alpha Keterangan Interpretasi 

Soal Evaluasi Siklus I 0.93  Sangat tinggi 

Soal Evaluasi Siklus II 0,76  tinggi 

Berdasarkan  tabel  3.6  sebelumnya,  diperoleh  data  bahwa  semua 

instrumen  penelitian  dinyatakan  reliabel  dengan  kategori  sangat tinggi  dan  

tinggi, sehingga layak digunakan dalam penelitian 

3.8.1    Validitas  

Uji  validitas  instrument  penelitian  dapat  menyatakan  hasil  ukur 

sebuah  pengukuran  yang  mencerminkan  keadaan  sesungguhnya  (fakta). 



41 
 

Pengukuran itu sendiri (dalam arti kuantitatif) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa  banyak  suatu aspek  penelitian  terdapat  dalam  diri  seseorang 

(Azwar, 2012:40).  Jika  instrumen  dinyatakan  valid  berarti  instrumen 

tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur 

(Sugiyono, 2009:121).  Instrumen  soal tematik sebagai ukuran hasil belajar 

siswa pada penelitian ini dilakukan uji validitas terlebih dahulu.  uji  validitas  

soal  evaluasi  matematika  dalam  penelitian  ini menggunakan  Anates  Ver  

4.0.9.  Menurut  Emery  yang  dikutip  oleh  Azwar (2012:149) koefisien 

validitas adalah sebagai berikut: 

>  0,35  berarti sangat berguna 

0,21 - 0,35   berarti dapat berguna 

0,11 - 0,20   berarti tergantung keadaan 

˂  0,11    berarti tidak berguna 

Penelitian  ini  menggunakan  batasan koefisian validitas 0,32 dengan 

interpretasi  dapat  berguna. Hasil uji validitas yang telah dilakukan dari 60 

item soal pada  setiap  siklus,  diperoleh  data  bahwa  koefisien  validitas  pada  

siklus  I bergerak antara 0,377 sd 0,550 dan pada siklus II bergerak antara 

0,351 sd 0,727. Maka dari itu, soal-soal inilah yang akan digunakan dalam 

penelitian. Berikut  adalah  tabel  hasil  uji  validitas  item  soal  tematik  pada  

siklus  I dan siklus II 

Tabel 3.7 

 Hasil Uji Validitas Soal Pilihan Ganda Siklus I 

Bentuk 

Instrumen 

 

Item Soal 

Hasil Uji Validitas 

Valid Tidak Valid 

Pilihan 

ganda 

60 1,3, 4,5,7,8,9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 

2,6,13,20, 

25, 28, 30  

 

30 soal pilihan ganda pada saat di uji validitas ternyata hanya 23 soal 

yang valid dan 3 soal yang tidak valid. Pilihan ganda yang valid terdapat pada 

nomor 1,3, 4,5,7,8,9, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, dan 

ada 7 soal yang dinyatakan tidak valid terdapat pada nomor 2,6,13,20, 25, 28, 

30 
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Tabel. 3.8 

 Hasil Uji Validitas Soal Pilihan Ganda Siklus II 

Bentuk 

Instrumen 

 

Item 

Soal 

Hasil Uji Validitas 

Valid Tidak Valid 

Pilihan 

ganda 

60 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

2,4,5,18,21,28,29,30 

60 soal pilihan ganda pada saat di uji validitas ternyata hanya 22 soal yang 

valid dan 5 soal yang tidak valid. Pilihan ganda yang valid terdapat pada nomor 1, 

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan  8 soal yang 

dinyatakan tidak valid 2,4,5,18,21,28,29,30 

3.9    Tingkat Kesukaran 

Perhitungan  tingkat  kesukaran  soal  adalah  perhitungan  proporsi antara 

jumlah seluruh peserta tes dengan siswa yang dapat menjawab benar butir  soal  

(Rahayu  dan  Djazari, 2016: 89).  Klasifikasi  tingkat  kesukaran menurut  

Sudjana  (Rahayu  dan  Djazari,  2016: 89)  sebagai  berikut;  0-0,30 adalah sukar, 

0,31-0,70 adalah sedang dan 0,71-1,00 adalah mudah.Dari  hasil  uji  tingkat  

kesukaran  dengan  program  Anates  Ver.  4.0.9 pada  soal  evaluasi  siklus  I  

diperoleh  2  butir  soal  yang  memiliki  tingkat kesukaran sangat mudah, yaitu 

nomer 5, dan 28, serta 2 butir soal yang mudah yaitu nomer soal 20 dan 30 . 

Terdapat pula 20 butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang yaitu nomer 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29. Selain itu 

juga terdapat 6 soal dengan kriteria  sukar, yaitu  soal  nomer  3, 7, 8, 9, 15, 26. 

Hasil  uji  tingkat kesukaran  pada  siklus  II, diperoleh  10  soal  dengan  kriteria  

mudah yaitu pada nomer 9, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 29, dan 30. Sedangkan soal 

dengan kriteria sedang berjumlah 20 soal,  yaitu nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 27, dan 28. 

3.10     Teknik Analisis Data 

     Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu untuk 

analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif sesuai  dengan data yang telah 

diperoleh yaitu data hasil observasi pelaksanaan model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) yang telah dilakukan guru pada pembelajaran tematik, dan 

pengamatan hasil produk dalam model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) siswa. 
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1. Analisis  data  hasil  observasi  keterlaksanaan  model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) oleh peneliti pada pembelajaran tematik. Lembar  

obsevasi  kegiatan  pembelajaran  berguna  untuk mengamati pelaksanaan RPP 

yang telah dirancang. Data dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  

dengan memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran tematik 

menggunakan model pembelajaran  Project Based Learning (PjBL) Analisis 

data  hasil produk model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Siswa. 

Lembar pengamatan  produk  hasil  Project Based Learning (PjBL) siswa 

berguna untuk mengetahui kriteri Project Based Learning (PjBL) yang 

dihasilkan siswa. Data ini dianalisis dengan mengkategorikan masing-masing 

dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian setelah  

mengkategorikannya  dalam  kriteria tersebut,  skor  yang  diperoleh  siswa  

dalam  setiap  kategori  dijumlahkan dan dianalisis menggunakan cara berikut. 

Skor akhir =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜 訨 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 4    (Abdul Majid, 2014:178) 

3.11    Analisis Data Kriteria Kreativitas Siswa 

  Efektivitas pembelajaran ditentukan dengan menggunakan analisis data 

kriteria kreativitas siswa secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan kriteria kreativitas siswa. Data yang dianalisis adalah data 

pengamatan kriteria kreativitas siswa untuk setiap siklus. Analisis tersebut 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Menentukan skor pada setiap indikator sesuai dengan pedoman penskoran 

yang telah ditetapkan. Indikator kriteria kreativitas siswa yaitu; a) kelancaran; 

b) keluwesan;c) kerincian dan;d) keaslian 

1. Menghitung persentase rata-rata tiap indikator. Untuk menghitung persentase 

rata-rata tiap indikator menggunakan rumus berikut ini: 

Persentase rata-rata tiap indikator 

= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100% 

2. Menghitung persentase rata-rata kriteria kreativitas siswa menggunakan 

rumus berikut ini  

Persentase rata-rata kriteria kreativitas siswa  
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= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 x 100 

3. Mengkategorikan persentase siswa yang dapat kriteria kreativitas dengan  

kriteria yang telah ditentukan. Untuk mengukur skala kriteria kreativitas 

digunakan skala menggunakan rumus Likert yang terdiri dari 3 kategori yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui kriteria kreativitas siswa,  

digunakan ketentuan yang dibuat oleh Depdiknas (2003). Kriteria tersebut 

sebagai berikut:  

Nilai =
Σskor yang diperoleh siswa

Σskor maksimum
X100% 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 
Tabel 3.9    

Kreteria Kreativitas 

≥ 80 ke atas Tinggi 

60 – 79 Sedang 

≤ 59 Rendah 

 

3.12     Indikator  keberhasilan 

Penelitian  ini  dikatakan  berhasil  apabila  memenuhi  indikator 

keberhasilan  yang  ditetapkan.  Indikator  keberhasilan  dalam  penelitian 

tindakan  ini  adalah  kreativitas  belajar  siswa  dalam  pembelajaran  tematik 

dikatakan  berhasil  jika  sekurang-kurangnya  80%  dari  jumlah  siswa  dalam 

satu  kelas  telah  mencapai  nilai  produk  model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) yang dihasilkan dengan kategor tinggi. Dalam penelitian ini, 

dalam upaya meningkatkan kreativitas belajar tematik di kelas 3, peneliti akan 

tentukan indikator pencapaian yaitu kreativitas siswa yaitu dikatakan berhasil 

apabila siswa mampu memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% dari indikator 

kretivitas yaitu ;a) kelancaran; b) keluwesan; c) kerincian dan; d) keaslian   dan 

ketercapaian pada hasil belajar siswa dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

yang diterapkan adalah 70, target yang diharapkan adalah  80% dari keseluruhan 

siswa mencapai nilai diatas KKM.  




