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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada bab 3 ini akan dijabarkan mengenai : a. 

pendekatan dan jenis penelitian, b. Lokasi dan Waktu Penelitian, c. Subyek 

Penelitian, d. Tahap-tahap Penelitian, e. Teknik Pengumpulan Data, f. Instrumen 

Penelitian, g. Teknik Analisa Data, h. Teknik keabsahan data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Menurut 

Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Setyosari (2012:39), penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variabel-variabel yang dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. 

Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan suatu fakta yang terjadi di 

lapangan sesuai dengan keadaan sesungguhnya yaitu di SDN Bareng 04 

Malang mengenai analisis  kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran seni 

budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 malang. Sehingga data yang dihasilkan 

dari penelitian ini berupa data deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah SDN Bareng 04 Malang, yang 

beralamat di Jl. Simpang Kawi No 11 Malang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018,  

tepatnya pada bulan September 2017. 

 

C. Subyek Penelitian     

Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Bareng 04 Malang yang 

berjumlah 16 anak. 11 laki laki dan 5 perempuan. 

 

D. Tahap- Tahap Penelitian 

1. Tahap Pralapangan 

Menurut Sugiyono (2009:245) tahap pralapangan atau perencanaan 

meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta merumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. 

Kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi yang dipilih 

serta informan-informan sebagai sumber data. Deskripsi tersebut merupakan 

pedoman bagi pemilihan dan menentukan fokus penelitian. 

Perencanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi 

pemilihan lapangan penelitian, pemilihan informan, penyusunan lembar 

wawancara, lembar observasi, serta perangkat penelitian yang dapat 

mendukung penelitian. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Sebelum memulai tahap pekerjaan lapangan, peneliti berusaha untuk 

selalu menciptakan hubungan baik dengan pihak sekolah dan juga guru 

sebagai sumber data. Selanjutnya peneliti memberikan informasi kepada 

pihak sekolah dan guru kelas yang bersangkutan dalam penelitian ini 

tentang waktu pelaksanaan penelitian. Setelah sampai kepada waktu yang 

telah ditetapkan untuk dilaksanakannya penelitian, hal yang dilakukan 

peneliti yaitu  melakukan observasi terhadap pembelajaran di kelas dengan 

analisis kreativitas siswa dalam pembelajaran seni budaya dan Prakarya. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yang 

bersangkutan yaitu guru kelas IV mengenai kendala dan solusi dalam 

pembelajaran seni budaya dan prakarya. Pengumpulan data melalui 

observasi maupun wawancara dilengkapi dengan lembar observasi dan 

lembar wawancara yang sudah dipersiapkan, sehingga memudahkan dalam 

melakukan analisis data. 

3. Tahap Analisis Data 

Setelah semua data dari hasil wawancara dengan guru kelas, siswa 

dan observasi terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data. Dalam 

analisis ini, peneliti mengelompokkan dan mengklasifikasi setiap data yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan yang akan deskripsikan (Moleong, 

2012:290). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau langkah-langkah 

yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang 

saling melengkapi yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes 

yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun 

tidak langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan 

secara langsung antara pewawancara (interviewer) dengan orang yang 

diwawancarai (interviewe) tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara 

tidak langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu kepada orang 

yang akan diwawancarai melalui perantaraan orang lain atau media (Arifin, 

2009:158). 

Esterberg dalam Sugiyono (2009:231) menyatakan bahwa, 

wawancara adalah  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara langsung yaitu dengan guru kelas IV SDN Bareng 04 Malang. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kreativitas siswa 

serta kendala dan solusipada kreativitasnya dalam pembelajaran seni budaya 

dan prakarya. 
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2. Pengamatan atau observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arifin, 2009:153). Pada penelitian ini objek yang 

diobservasi adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran seni budaya dan 

prakarya kelas IV SDN Bareng 04 Malang. 

Nasution dalam Sugiyono (2009:226) menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. 

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang sudah dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi secara langsung di dalam kelas. Pembuatan lembar observasi 

berkaitan dengan indikator dimensi pada kreativitas siswa. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung dan 

film (Sugiyono, 2009:240). 
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Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-

dokumen. Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa RPP dan  

foto-foto pada saat proses pembelajaran dan pada saat wawancara 

berlangsung. Dokumentasi ini untuk mendukung proses penelitian pada 

analisis kreativitas siswa pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Teknik yang akan dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, karena kegiatan wawancara ini dilaksanakan secara 

tatap muka dengan responden (wali kelas IV, siswa) serta menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu. Pada penelitian ini, 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar wawancara ini disusun oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kreativitas siswa yang 

mencakup wujud kreativitas, pengembangan , kendala dan daya dukung 

pada pembelajaran seni budaya dan prakarya. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Kreativitas 

No. Indikator      Target                                          Luaran  

1.  Berani berisiko  

 

a. Siswa berani 

mempertahankan 

gagasan atau  

pendapatnya dalam 

berkarya walaupun 

mendapat tantangan 

dan kritik 

b. Siswa berani 

mengambil bahan/ alat, 

a. Mempertahankan  gagasan 

atau  pendapat 

 

 

 

 

 

b. Mengambil bahan/ alat, 

solusi  yang berbeda 
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No. Indikator      Target                                          Luaran  

solusi  yang berbeda 

dalam berkarya 

c. Siswa memiliki 

keberanian dalam 

mengambil ide/ kreasi 

dan gerakan yang 

berbeda dengan 

temannya dalam hal 

berkarya 

d. Siswa berani 

menerima tugas/kreasi 

yang sulit meskipun 

ada kemungkinan 

gagal  

e. Siswa melakukan hal-

hal yang diyakini, 

meskipun tidak 

disetujui sebagian 

temannya dalam 

berkarya 

f. Siswa mencari 

jawaban-jawaban/ 

solusi/ karya yang 

lebih sulit/rumit 

daripada menerima 

yang mudah  

 

g. Siswa berani 

menunjukkan hasil 

tugas/ karyanya ke 

depan kelas 

dalam berkarya 

 

c. Keberania  dalam 

mengambil ide/ kreasi dan 

gerakan yang berbeda 

 

 

 

 

d. Menerima  tugas yang 

sulit Memiliki keberanian 

dalam mengambil 

keputusan 

 

e. Melakukan  hal-hal yang 

diyakini 

 

 

 

 

f. Mencari  jawaban-

jawaban/ solusi yang lebih 

sulit/rumit Mengerjakan 

tugas/ karya yang telah 

diberikan guru tepat waktu 

 

 

g. Berani menunjukkan hasil 

tugas/ karyanya ke depan 

kelas 

 

2.  Responsif  

 

a. Siswa cepat respons 

mengganti dan 

mencari solusi pada 

saat kekurangan bahan 

dan alat ketika 

berkarya 

 

b. Siswa mampu dan 

cepat mencari jawaban 

dari tantangan yang 

diberikan guru dalam 

berkreasi 

c. Siswa mampu dan 

cepat dalam 

menanggapi  sesuatu 

yang baru  

d. Siswa cepat tanggap 

ketika guru 

menyuruhnya 

mengerjakan suatu 

tugas/ karya di depan 

kelas  

 

a. Cepat respons mengganti 

dan mencari solusi 

 

 

 

 

 

b. Cepat mencari jawaban  

 

 

 

 

c. Kemampuan yang cepat 

dalam menanggapi sesuatu 

yang baru  

 

d. Kemampuan memberi 

tanggapan dalam hal 

perintah  
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No. Indikator      Target                                          Luaran  

 

e. Siswa cepat tanggap/ 

mengerti ketika guru 

memberikan tugas/ 

suatu karya 

f. Siswa cepat tanggap 

tidak membuat 

keributan ketika guru 

menyuruh tenang 

ketika sedang 

mengerjakan tugas/ 

berkarya 

 

e. Kemampuan tanggap 

perintah 

 

 

f. Tanggap tidak membuat 

keributan 

3.  Terbuka 

 

a. Siswa mampu 

memberikan macam-

macam penafsiran  

terhadap suatu gambar, 

cerita dalam berkarya 

b. Siswa  mampu 

memberikan aneka 

ragam penggunaan 

yang tidak lazim 

terhadap suatu objek 

dalam berkarya 

c. Siswa mampu berpikir 

luwes (lentur) terhadap 

suatu karya 

d. Siswa mampu dan 

menerima kritikan dari 

orang lain 

e. Siswa mampu dan 

menerima masukan 

orang lain demi 

kesempurnaan karyanya 

f. Siswa mampu 

bekerjasama dengan 

temannya dalam 

berkarya 

a. Memberikan  macam-

macam penafsiran 

 

 

 

b. Memberikan aneka ragam 

penggunaan 

 

 

 

 

c. Mampu berpikir luwes 

(lentur) terhadap suatu 

karya 

d. Mampu dan menerima 

kritikan dari orang lain 

 

e. Mampu dan menerima 

masukan orang lain demi 

kesempurnaan karyanya 

 

f. Mampu bekerjasama 

dengan temannya dalam 

berkarya 

 

 

4.  Aktifator  

 

a. Siswa aktif dalam 

menyampaikkan dan 

memperagakan ide 

kreasi  ketika berkarya 

b. Siswa melibatkan diri 

dalam tugas-tugas 

(karya) yang majemuk 

c. Siswa mampu dan 

aktif dalam berkarya 

secara konsisten 

d. Siswa aktif dalam 

mencari gagasan-

gagasan, ide dan karya 

yang baru 

e. Siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

dari guru atau saat 

a. Aktif dalam 

menyampaikkan dan 

memperagakan ide kreasi   

 

b. Melibatkan diri dalam 

tugas-tugas 

 

c. Mampu dan aktif dalam 

berkarya secara konsisten 

 

d. Siswa aktif dalam mencari 

gagasan-gagasan, ide dan 

karya yang baru 

 

e. Mampu menjawab 

pertanyaan dari guru atau 

saat presentasi 

 



39 
 

 

 

No. Indikator      Target                                          Luaran  

presentasi suatu 

karyanya 

f. Siswa mampu 

menjelaskan hasil 

karyanya 

 

 

 

f. Mampu menjelaskan hasil 

karyanya 

 

5.  Inisiator a. Siswa mampu 

menemukan 

penyelesaian yang 

baru setelah membaca 

atau mendengar 

gagasan-gagasan 

orang lain 

b. Siswa mampu 

mengutarakan ide – 

ide baru mengenai 

konsep/fenomena dan 

mampu 

memperincinya 

c. Siswa mempunyai 

inisiatif yang tinggi 

ketika berpikir dan 

barkarya 

d. Siswa memiliki hasil 

karya menakjubkan 

dari hasil inisiatif 

dirinya sendiri 

e. Siswa menggagas 

inisiatif yang baru 

dalam karyanya 

 

a. Menemukan penyelesaian 

yang baru Setelah 

membaca atau mendengar 

gagasan-gagasan orang 

lain 

 

 

b. Kemampuan 

mengutarakan ide – ide 

baru mengenai 

konsep/fenomena dan 

mampu memperincinya 

 

c. Kemampuan  

berimajinasi yang kuat 

dalam berpikir dan 

berkarya 

d. Memiliki hasil karya 

menakjubkan dari hasil 

inisiatif dirinya sendiri  

 

e. Menggagas inisiatif yang 

baru dalam karyanya 

 

6.  Eksperimentor a. Siswa mampu 

membuat karya yang 

bagus dari hasil 

percobaan 

b. Siswa mampu melihat 

hal-hal baru dalam 

suatu gambar/ karya 

yang tidak dilihat 

orang lain. 

c. Siswa mampu 

menerapkan suatu 

konsep atas karyanya 

dengan cara yang 

berbeda beda 

d. Siswa suka mencoba 

hal-hal baru dalam 

berkarya  

e. Siswa menyukai ide 

ide baru dalam 

berkarya 

 

a. Mampu membuat karya 

yang bagus 

 

 

b. Mampu melihat hal-hal 

baru dalam suatu gambar/ 

karya yang tidak dilihat 

orang lain. 

 

c. Mampu menerapkan 

suatu konsep atas 

karyanya dengan cara 

yang berbeda beda 

 

d. Suka mencoba hal-hal 

baru dalam berkarya 

dalam berkarya 

e. Menyukai ide-ide baru 

dalam berkarya 

 

 

7.  Apresiator  a. Siswa mampu 

memberi 

pertimbangan atas 

a. Memberi pertimbangan 

atas dasar sudut 

pandangnya sendiri 
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No. Indikator      Target                                          Luaran  

dasar sudut 

pandangnya sendiri 

ketika berkarya 

b. Siswa mempunyai 

alasan (rasional) yang 

dapat 

dipertanggungjawabk

an ketika  menilai 

karya temannya 

c. Siswa mampu  

menghayati  suatu 

karya 

d. Siswa memberikan 

sanjungan terhadap 

hasil karya temannya 

e. Siswa mengerti 

tentang seni dan 

menjadi peka 

terhadap segi-segi di 

dalamnya 

 

 

 

b. Mempunyai alasan 

(rasional) yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

ketika  menilai karya 

temannya  

 

c. Menghayati  suatu karya 

 

 

d. Mampu memberikan 

penghargaan pada karya 

seni itu sendiri serta 

penghargaan pada 

pembuatnya. 

e. Kemampuan menilai lewat 

penghayatan suatu karya 

seni 

8.  Adopter a. Siswa mampu 

Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan/ 

karya orang lain. 

b. Siswa dapat 

menambahkan garis-

garis, warna-warna, 

dan detil-detil (bagian-

bagian) terhadap 

gambar orang lain. 

c. Siswa mampu 

memadukan teknik 

berkarya orang lain 

dengan tekniknya 

sendiri 

d. Siswa mengadopsi 

karya orang lain dan 

merenovasinya 

menjadi karya yang 

lebih baik lagi. 

 

a. Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan/ 

karya orang lain. 

 

b. menambahkan garis-garis, 

warna-warna, dan detil-

detil (bagian-bagian) 

terhadap gambar orang lain 

 

 

c. Mampu memadukan teknik 

berkarya orang lain dengan 

karyanya sendriri 

 

 

d. Mampu merenovasi/ 

memperbaiki hasil karya 

temannya 

 

 

2. Pedoman Observasi 

Lembar observasi adalah lembar yang digunakan untuk mencatat 

hasil dari pengamatan selama penelitian berlangsung. Melalui kegiatan 

observasi dapat diketahui bagaimana kreativitas siswa kelas IV pada 

pembelajaran seni budaya dan Prakarya. 
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Tabel 3.12 Kisi kisi Instrumen Obsevasi Kreativitas Siswa  

No. Indikator Target                  Luaran  

1 Berani berisiko  

 

a. Siswa berani 

mempertahankan 

gagasan atau  

pendapatnya dalam 

berkarya walaupun 

mendapat tantangan 

dan kritik 

b. Siswa berani 

mengambil bahan/ alat, 

solusi  yang berbeda 

dalam berkarya 

c. Siswa memiliki 

keberanian dalam 

mengambil ide/ kreasi 

dan gerakan yang 

berbeda dengan 

temannya dalam hal 

berkarya 

d. Siswa berani 

menerima tugas/kreasi 

yang sulit meskipun 

ada kemungkinan 

gagal  

e. Siswa melakukan hal-

hal yang diyakini, 

meskipun tidak 

disetujui sebagian 

temannya dalam 

berkarya 

f. Siswa mencari 

jawaban-jawaban/ 

solusi/ karya yang 

lebih sulit/rumit 

daripada menerima 

yang mudah 

 

a. Mempertahankan  gagasan 

atau  pendapat 

 

 

b. Mengambil bahan/ alat, 

solusi  yang berbeda 

dalam berkarya 

 

c. Keberania  dalam 

mengambil ide/ kreasi dan 

gerakan yang berbeda 

 

 

d. Menerima  tugas yang 

sulit Memiliki keberanian 

dalam mengambil 

keputusan 

 

e. Melakukan  hal-hal yang 

diyakini 

 

 

 

 

f. Mencari  jawaban-

jawaban/ solusi yang lebih 

sulit/rumit Mengerjakan 

tugas/ karya yang telah 

diberikan guru tepat waktu 

 

2 Responsif  

 

a. Siswa cepat respons 

mengganti dan 

mencari solusi pada 

saat kekurangan bahan 

dan alat ketika 

berkarya 

b. Siswa mampu dan 

cepat mencari jawaban 

dari tantangan yang 

diberikan guru dalam 

berkreasi 

c. Siswa mampu dan 

cepat dalam 

menanggapi  sesuatu 

yang baru  

d. Siswa cepat tanggap 

ketika guru 

a. Cepat respons mengganti 

dan mencari solusi 

 

 

b. Cepat mencari jawaban  

 

 

 

 

c. Kemampuan yang cepat 

dalam menanggapi sesuatu 

yang baru  

 

d. Kemampuan memberi 

tanggapan dalam hal 
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No. Indikator Target                  Luaran  

menyuruhnya 

mengerjakan suatu 

tugas/ karya di depan 

kelas  

e. Siswa cepat tanggap/ 

mengerti ketika guru 

memberikan tugas/ 

suatu karya 

f. Siswa cepat tanggap 

tidak membuat 

keributan ketika guru 

menyuruh tenang 

ketika sedang 

mengerjakan tugas/ 

berkarya 

 

perintah  

 

e. Kemampuan tanggap 

perintah 

 

 

f. Tanggap tidak membuat 

keributan 

 

3 Terbuka 

 

a. Siswa mampu 

memberikan macam-

macam penafsiran  

terhadap suatu gambar, 

cerita dalam berkarya 

b. Siswa  mampu 

memberikan aneka 

ragam penggunaan 

yang tidak lazim 

terhadap suatu objek 

dalam berkarya 

c. Siswa mampu berpikir 

luwes (lentur) terhadap 

suatu karya 

d. Siswa mampu dan 

menerima kritikan dari 

orang lain 

e. Siswa mampu dan 

menerima masukan 

orang lain demi 

kesempurnaan 

karyanya 

f. Siswa mampu 

bekerjasama dengan 

temannya dalam 

berkarya 

 

a. Memberikan  macam-

macam penafsiran 

 

 

 

b. Memberikan aneka ragam 

penggunaan 

 

 

 

 

c. Mampu berpikir luwes 

(lentur) terhadap suatu 

karya 

d. Mampu dan menerima 

kritikan dari orang lain 

 

e. Mampu dan menerima 

masukan orang lain demi 

kesempurnaan karyanya 

 

 

f. Mampu bekerjasama 

dengan temannya dalam 

berkarya 

 

4 Aktifator  

 

a. Siswa aktif dalam 

menyampaikkan dan 

memperagakan ide 

kreasi  ketika berkarya 

b. Siswa melibatkan diri 

dalam tugas-tugas 

(karya) yang majemuk 

c. Siswa mampu dan 

aktif dalam berkarya 

secara konsisten 

d. Siswa aktif dalam 

mencari gagasan-

gagasan, ide dan karya 

a. Aktif dalam 

menyampaikkan dan 

memperagakan ide kreasi   

 

b. Melibatkan diri dalam 

tugas-tugas 

 

c. Mampu dan aktif dalam 

berkarya secara konsisten 

 

d. Siswa aktif dalam mencari 

gagasan-gagasan, ide dan 

karya yang baru 
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No. Indikator Target                  Luaran  

yang baru 

e. Siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

dari guru atau saat 

presentasi suatu 

karyanya 

f. Siswa mampu 

menjelaskan hasil 

karyanya 

 

 

e. Mampu menjawab 

pertanyaan dari guru atau 

saat presentasi 

 

 

f. Mampu menjelaskan hasil 

karyanya 

5 Inisiator a. Siswa mampu 

menemukan 

penyelesaian yang 

baru Setelah membaca 

atau mendengar 

gagasan-gagasan 

orang lain 

b. Siswa mampu 

mengutarakan ide – 

ide baru mengenai 

konsep/fenomena dan 

mampu 

memperincinya 

c. Siswa mempunyai 

inisiatif yang tinggi 

ketika berpikir dan 

barkarya 

d. Siswa memiliki hasil 

karya menakjubkan 

dari hasil inisiatif 

dirinya sendiri 

e. Siswa menggagas 

inisiatif yang baru 

dalam karyanya 

 

a. Menemukan penyelesaian 

yang baru Setelah 

membaca atau mendengar 

gagasan-gagasan orang 

lain 

 

 

b. Kemampuan 

mengutarakan ide – ide 

baru mengenai 

konsep/fenomena dan 

mampu memperincinya 

 

c. Kemampuan  berimajinasi 

yang kuat dalam berpikir 

dan berkarya 

 

d. Memiliki hasil karya 

menakjubkan dari hasil 

inisiatif dirinya sendiri 

 

e. Menggagas inisiatif yang 

baru dalam karyanya 

 

6 Eksperimentor a. Siswa mampu 

membuat karya yang 

bagus dari hasil 

percobaan 

b. Siswa mampu melihat 

hal-hal baru dalam 

suatu gambar/ karya 

yang tidak dilihat 

orang lain. 

c. Siswa mampu 

menerapkan suatu 

konsep atas karyanya 

dengan cara yang 

berbeda beda 

d. Siswa suka mencoba 

hal-hal baru dalam 

berkarya  

e. Siswa menyukai ide 

ide baru dalam 

berkarya 

 

a. Mampu membuat karya 

yang bagus 

 

 

b. Mampu melihat hal-hal 

baru dalam suatu gambar/ 

karya yang tidak dilihat 

orang lain. 

 

c. Mampu menerapkan suatu 

konsep atas karyanya 

dengan cara yang berbeda 

beda 

 

d. Suka mencoba hal-hal 

baru dalam berkarya 

dalam berkarya 

e. Menyukai ide-ide baru 

dalam berkarya 
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7 Apresiator  a. Siswa mampu 

memberi pertimbangan 

atas dasar sudut 

pandangnya sendiri 

ketika berkarya 

b. Siswa mempunyai 

alasan (rasional) yang 

dapat 

dipertanggungjawabka

n ketika  menilai karya 

temannya 

c. Siswa mampu  

menghayati  suatu 

karya 

d. Siswa memberikan 

sanjungan terhadap 

hasil karya temannya 

e. Siswa mengerti 

tentang seni dan 

menjadi peka terhadap 

segi-segi di dalamnya 

f. Siswa mampu 

memberikan 

penghargaan pada 

karya seni itu sendiri 

serta penghargaan pada 

pembuatnya 

 

a. Memberi pertimbangan 

atas dasar sudut 

pandangnya sendiri 

 

 

b. Mempunyai alasan 

(rasional) yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

ketika  menilai karya 

temannya  

 

c. Menghayati  suatu karya 

 

 

d. Mampu memberikan 

penghargaan pada karya 

seni itu sendiri serta 

penghargaan pada 

pembuatnya. 

e. Kemampuan menilai lewat 

penghayatan suatu karya 

seni 

f. Mampu menghargai karya/ 

pendapat orang lain 

 

 

8 Adopter a. Siswa mampu 

Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan/ 

karya orang lain. 

b. Siswa dapat 

menambahkan garis-

garis, warna-warna, 

dan detil-detil (bagian-

bagian) terhadap 

gambar orang lain. 

c. Siswa mampu 

memadukan teknik 

berkarya orang lain 

dengan tekniknya 

sendiri 

d. Siswa mengadopsi 

karya orang lain dan 

merenovasinya 

menjadi karya yang 

lebih baik lagi. 

 

a. Mengembangkan atau 

memperkaya gagasan/ 

karya orang lain. 

 

b. menambahkan garis-garis, 

warna-warna, dan detil-

detil (bagian-bagian) 

terhadap gambar orang 

lain 

 

c. Mampu memadukan 

teknik berkarya orang lain 

dengan karyanya sendriri 

 

 

d. Mampu 

merenovasi/memperbaiki 

hasil karya temannya 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi dibuat oleh peneliti untuk mendukung proses 

penelitian, dokumen yang digunakan berupa RPP, Instrumen observasi dan 

wawancara serta foto-foto pada saat wawancara dan pembelajaran 

berlangsung. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:248), analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Lebih jauh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:337) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data tersebut yaitu, reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing). 

1. Reduksi Data  

Menurut Sugiyono (2011:338) mereduksi data merupakan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan mengelompokkan data yang sesuai dengan kategorinya 

masing-masing, serta membuang data yang tidak diperlukan. 
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Kegiatan mereduksi data dilakukan setelah peneliti memperoleh data 

melalui kegiatan penelitian di lapang. Pada penelitian ini kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan pada 

kegiatan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu: 

a. Reduksi data mengenai kreativitas siswa kelas IV dalam pembelajaran 

seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang. 

b. Reduksi data mengenai kendala kreativitas siswa kelas IV dalam 

pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang. 

c. Reduksi data mengenai upaya mengatasi kendala kreativitas siswa kelas 

IV dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 

Malang. 

Setelah kegiatan pengumpulan data selesai, maka kegiatan 

selanjutnya adalah mereduksi data yang telah dikumpulkan, yakni peneliti 

memilih data dan memfokuskan pada data-data yang penting sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai serta membuang data-data yang tidak diperlukan. 

Kegiatan reduksi data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah melakukan kegiatan reduksi data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat dengan menyusun dan mengkategorikan data sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga data dapat tersusun secara terperinci. 
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Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka kegiatan selanjutnya 

adalah menyajikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategorinya 

masing-masing. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian 

singkat dengan menyusun data sesuai dengan rumusan masalah yaitu: 

a. Penyajian data mengenai kreativitas siswa  kelas IV dalam pembelajaran 

seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang. 

b. Penyajian data mengenai kendala kreativitas siswa kelas IV dalam 

pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 Malang. 

c. Penyajian data mengenai upaya mengatasi kendala kreativitas siswa kelas 

IV dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di SDN Bareng 04 

Malang. 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didapat dari hasil 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Sehingga diperoleh data 

yang valid. Kesimpulan diambil dari hasil wawancara dan hasil observasi. 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak 

mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidak benaran informasi yang 

diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari 

responden, dan membangun kepercayaan subjek (Moleong, 2012:328). 
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2. Ketekunan Pengamatan 

Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2012:329). 

3. Triangulasi  

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data yang telah dikumpulkan. Apabila peneliti sudah 

memperoleh data, maka peneliti memeriksakan kebenaran data yang telah 

diperolehnya kepada pihak lain yang dapat dipercaya (sumber, metode, 

penyidik, teori) (Alwasilah, A. chaedar, 2003: 150) 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012:330). 

Subjek pada triangulasi adalah  guru mata pelajaran seni dan budaya 

dan prakarya dalam ini adalah wali kelas IV, dan  seluruh siswa kelas IV di 

SDN Bareng 04 Malang. Setelah data observasi didapat dari kegiatan 

pengamatan dalam proses pembelajaran seni budaya dan prakarya untuk 

memperoleh data tentang kreativitas, peneliti mengabungkan wawancara 

serta dokumentasi untuk memperkuat data sehingga didapat data yang valid 

 

 


