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Abstrak : Tujuan umum dalam penelitian ini adalah : Penerapan metode proyek 

dalam meningkatkan kreativitas pada anak di Tk Bandara Supadio Pontianak dan 

Peningkatan kreativitas pada anak dengan menerapkan metode proyek di Tk 

Bandara Supadio Pontianak. Metode yang digunakan adalah metode proyek di Tk 

Bandara Supadio Pontianak adalah sebagai berikut : Tingkat keberhasilan sudah 

pada tahap berkembang sangat baik  penelitian anak-anak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan pembuatan kue coklat (83,3%), anak merasa yakin dapat 

membantu membuat kue coklat (91,7%), anak-anak berkumpul dengan tepat 

waktu  pada saat pembuatan kue coklat (83,3%), anak-anak dengan cekatan 

membantu dalam pembuatan kue coklat (91,7%), anak-anak mau disuruh apa 

yang perintahkan  oleh guru (83,3%), mau meminjamkan miliknya dengan senang 

hati (91,7%), berani tampil di depan untuk memperlihatkan hasilnya dalam 

membuat kue coklat (83,3%), menunjukkan kebanggaan terhadap hasil kerjanya 

(91,7%), berani bertanya dan menjawab pertanyaan seputar kegiatan pembuatan 

kue coklat (83,3%), anak-anak menampilkan  kreatifitasnya pada saat kegiatan 

membuat kue cokelat bersama (91,7%), anak-anak dapat memecah kan masalah 

yang ada pada saat melakukan  pembuatan kue dan anak-anak saling 

meminjamkan bahan-bahan (83,3%) dan barang yang dibutuhkan dalam 

pembuatan kue coklat (91,7%). 

Guru sebagai pelaksana harus lebih kreatif dalam menggunakan metode 

pengajaran dan pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam belajar.  

 

Kata Kunci  : Metode Proyek, Kreativitas Anak  

Menurut Katz (dalam Yeni 

Rachmawati, 2010) metode proyek 

merupakan metode pembelajaran 

yang dilakukan anak untuk 

melakukan pendalaman tentang satu 

topik pembelajaran yang diminati 

satu atau beberapa anak. 

Moeslichatoen (2004: 137) 

menyatakan, “bahwa, metode proyek 

merupakan salah satu pemberian 

pengalaman belajar dengan 

menghadapkan anak pada persoalan 

sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok.”Penelitian 

mengenai peningkatan kreativitas 

anak melalui metode proyek perlu 

dilakukan karena metode proyek 

dapat mengembangkan disposisi atau 

karakter. Menurut (Martha, 2011) 

disposisi adalah, “ kecenderungan 

anak untuk merespon sesuatu dengan 

cara-cara tertentu. Metode proyek 

bertujuan untuk mengembangkan 

disposisi positif yaitu rasa ingin tahu, 

kreativitas, tanggung jawab, 

meningkatkan kompetensi sosial, 

kemandirian, dan inisiatif.” Selain 

itu, kompetensi sosial yang terbentuk 

melalui metode proyek yaitu 

kemampuan anak untuk 
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bekerjasama, saling menghargai, 

saling berbagi, berkomunikasi, 

menaati peraturan atau langkah-

langkah kegiatan dengan tertib, dan 

menyesuaikan diri atau beradaptasi 

dengan teman sesama kelompoknya. 

Tujuan dari memberikan alternatif 

metode ini untuk mengembangkan 

aspek nilai moral, sosial dan 

emosional di Taman Kanak-kanak 

Bandara Supadio Pontianak. Fokus 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana guru menerapkan 

metode proyek dalam 

meningkatkan kreativitas pada 

anak di  Taman Kanak-kanak 

Bandara Supadio Pontianak? 

2. Apakah penerapan  metode 

proyek  dapat meningkatkan 

kreativitas pada anak di Taman 

Kanak-kanak Bandara Supadio 

Pontianak ?  

Adapun tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Penerapan metode proyek dalam 

meningkatkan kreativitas pada 

anak di Taman Kanak-kanak  

Bandara Supadio Pontianak. 

2. Peningkatan kreativitas pada 

anak dengan menerapkan 

metode proyek di Taman Kanak-

kanak  Bandara Supadio 

Pontianak 

Manfaat Penelitian dari penelitian ini 

dapat menjadi solusi pemecahan 

masalah dalam dunia pendidikan, 

antara lain hasil penelitian adalah:  

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan metode proyek 

dalam meningkatkan kreativitas 

pada anak. 

2. Manfaat Praktis bagi Peneliti  

Sebagai sarana peneliti dalam 

menambah wawasan ilmu 

pengetahuan sekaligus menerapkan 

ilmu pengetahuan yang didapat 

selama mengikuti perkuliahan. 

Bagi guru Mengetahui cara yang 

tepat dalam meningkatkan kreativitas 

pada anak melalui metode proyek. 

Bagi anak Meningkatkan kreativitas 

dalam diri anak melalui kegiatan 

yang menyenangkan. 

Definisi operasional dari penelitian 

ini untuk menyatukan pandangan dan 

menghindari penafsiran yang 

berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya definisi operasional. 

Adapun definisi operasional yang 

dimaksud adalah: 

1. Metode proyek merupakan salah 

satu cara pemberian pengalaman 

belajar kepada anak. Anak 

langsung dihadapkan pada 

persoalan sehari-hari yang 

menuntut anak untuk melakukan 

berbagai aktivitas sesuai dengan 

proyek yang diberikan. Dari 

aktivitas tersebut anak 

memperoleh pengalaman yang 

akan membentuk perilaku sebagai 

suatu kemampuan yang dimiliki. 

Oleh sebab itu, sebagai guru atau 

orang tua harus kreatif 

memasukkan pelajaran dalam 

kegiatan bermain anak. 

2. Kreativitas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berkaitan 

dengan : 

a. Kemampuan anak untuk 

menunjukkan ide kreatifitasnya 

pada saat kegiatan membuat 

kue cokelat bersama. 

b. Berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan seputar kegiatan 

yang dilakukan. 

c. Memiliki berbagai gagasan 

dalam memecah kan masalah 

yang ada pada saat melakukan 

kegiatan. 

d. Mau bersosialisasi terhadap 

teman dan meminjamkan 

barang miliknya dengan 

senang hati. 
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e. Berani tampil di depan umum dan 

bangga akan hasil karyanya. 

f. Memunculkan sikap positif yaitu 

percaya diri, dan perasaan 

antusias. 

METODE 

Metode Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, data-data yang 

akan diambil dari penelitian ini 

bersumber dari hasil pembicaraan/ 

pengamatan perilaku orang yang 

menjadi subyek penelitian, yaitu 

anak dan guru sehingga dengan 

demikian akan memudahkan bagi 

peneliti sendiri. Moleong (2011:4) 

menyatakan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan dua deskriptif yaitu 

data yang tertulis atau lisan dan 

perilaku yang diamati orang-orang 

yang menjadi objek penelitian. Data 

yang dikumpulkan berupa kalimat, 

gambar, bukan angka-angka. 

Menurut sanjaya (2008: 126) 

“Metode adalah upaya 

mengimplementasikan rencana yang 

telah disusun tercapai secara 

optimal”. Lebih lanjut Soehardi sigit 

(dalam Apriana, 2011) mengatakan, 

“bahwa metode deskriptif adalah 

menentukan dan melaporkan 

keadaan yang ada menurut 

kenyataannya.” Jadi dapat 

disimpulkan bahwa metode 

deskriptif adalah metode yang 

menggambarkan gejala apa adanya 

berdasarkan hasil observasi pada saat 

penelitian dilakukan. 

Jenis  penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Ada 

beberapa definisi penelitian tindakan 

kelas yang dapat diajukan di sini. 

Suharsimi (2008:2) mendefinisikan, 

penelitian tindakan kelas melalui 

paparan gabungan definisi dari kata 

"penelitian," "tindakan" dan "kelas." 

Penelitian adalah kegiatan 

mencermati suatu objek dengan  

menggunakan aturan metodologi 

tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu suatu hal 

menarik minat dan penting bagi 

peneliti. Tindakan adalah suatu gerak 

kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu, yang dalam 

penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan. Kelas adalah sekelompok 

anak yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama oleh 

guru. Jadi, Suharsimi (2008:3) 

berkesimpulan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah suatu 

pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. 

Tindakan tersebut diberikan oleh 

guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan oleh anak. Jadi dapat 

disimpulkan penelitian tindakan 

kelas adalah suatu bentuk penelitian 

yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan-tindakan 

tertentu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan praktik pembelajaran 

di kelas secara lebih berkualitas 

sehingga siswa dapat memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik. 

Menurut Sugiyono 

(2010:306) “Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan.” Sumber data 

dari penelitian ini terdiri dari sumber 

data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer yakni 

berupa wawancara kepada informan 

dan observasi (wawancara guru serta 

observasi anak dan guru). Kemudian 

sumber data sekunder berasal dari 

dokumentasi berupa hasil karya 

anak-anak (portofolio). 

Dilakukannya pengumpulan data 

primer melalui wawancara yang 
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bersumber dari guru, untuk 

mendukung kegiatan penelitian. 

Subyek dalam penilitian ini ialah 

guru dan anak-anak kelompok B3 

(usia 5-6 tahun) TK Bandara Supadio 

Pontianak yang berjumlah 12 orang 

terdiri dari 7 orang laki-laki dan 5 

orang perempuan.  Guru TK Bandara 

Supadio Pontianak yang juga 

dijadikan subyek penelitian 

berjumlah 1 orang. 

 

 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui analisis 

data yang dilakukan bersama dengan 

pengumpulan data, adapun Tehnik 

yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

Peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan secara langsung pada 

kegiatan anak yang difokuskan pada 

awal kegiatan dan evaluasi akhir 

kegiatan. Observasi sangat 

dianjurkan untuk dilakukan, 

pengamatan yang hati-hati serta 

cermat akan membantu peneliti 

dalam mencari tahu apa yang 

dilakukan oleh anak didiknya serta 

mengumpulkan data yang akurat 

(Hildayani dkk, 2005:4.30). Peneliti 

juga mengobservasi bagaimana guru 

membimbing anak agar melatih 

kemampuan dan keterampilan yang 

sudah dikembangkan dapat 

diterapkan dalam penyelesaian 

kegiatan  kelompok. Menurut 

Sutrisno Hadi (2008:138) macam-

macam observasi antara lain: 

Observasi Partisipan, yaitu observasi 

yang dilakukan dengan cara ikut 

ambil bagian atau berpartisipasi 

dalam situasi objek yang diteliti. 

1) Obsevasi Non Partisipan, yaitu 

observasi yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek yang 

diteliti. 

Peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipan yang 

dimaksudkan untuk memperoleh data 

yang lengkap dan rinci melalui 

pengamatan, serta tidak mengganggu 

kenyamanan anak dalam melakukan 

kegiatan.  Dengan observasi 

partisipan ini, maka peneliti akan 

memperoleh data yang lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna setiap perilaku yang 

Nampak. 

a. Dokumentasi merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, hasil karya anak. 

Dokumen yang telah diperoleh 

kemudian diuraikan (analisis), 

dibandingkan dan dirangkum 

membentuk satu hasil kajian 

yang sistematis, yang padu dan 

utuh. 

Menurut Rochiati (2008 : 121), 

Rekaman, foto, dan lain-lain 

diamaksudkan agar peneliti 

mempunyai alat pencatat untuk 

menggambarkan apa yang sedang 

terjadi dikelas pada waktu 

pembelajaran dalam rangka 

penelitian tindakan kelas, maka 

untuk menangkap suasana kelas, 

detail tentang peristiwa-peristiwa 

penting/khusus yang terjadi, atau 

ilustrasi dari episode tertentu, alat-

alat elektronik ini dapat saja 

digunakan untuk membantu 

mendeskripsikan apa yang ada 

dicatatan lapangan apabila 

memungkinkan. 

Dokumentasi ini nantinya akan 

digunakan untuk memperoleh data 

tertulis yang meliputi: letak 

geografis, data pendidik, data anak di 

TK, organisasi dan tata kerja, tujuan, 

bahan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar, metode, alat/media yang 
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digunakan, dan foto pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di TK, data 

yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini dikelompokan menjadi dua, yaitu 

data utama dan data pendukung. 

Data utama diperoleh dari para 

informan yaitu orang-orang yang 

terlibat secara langsung dalam TK 

seperti guru. Kemudian data 

pendukung bersumber dari dokumen-

dokumen seperti arsip administrasi, 

catatan, gambar/foto kegiatan hasil-

hasil observasi, hasil wawancara dan 

bahan referensi lain yang menjadi 

pendukung dalam penelitian. 

 Pada penelitian ini alat 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah lembar observasi anak yang 

dibuat dalam bentuk tabel yang 

terdiri dari nama-nama anak beserta 

indikator yang diteliti. Pedoman 

observasi ini digunakan untuk 

melihat terlaksananya kegiatan yang 

dilakukan. Pedoman observasi ini 

dibagi dua yaitu pedoman observasi 

untuk guru dan pedoman observasi 

untuk anak mengenai penerapan 

metode proyek untuk meningkatkan 

kreativitas anak  di TK Bandara 

Supadio Pontianak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan merupakan tahap awal 

penelitian tindakan kelas, 

perencanaan dilakukan dalam rangka 

menetapkan suatu rancangan suatu 

skenario tindakan yang akan 

dilakukan dan ditetapkan di kelas. 

Sebelum pelaksanaan dan observasi 

pembelajaran dilakukan, antara 

peneliti dan guru berkolaborasi 

menganalisis standar kompetensi, 

kompetensi dasar, hasil belajar dan 

indikator yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 

23-24 September 2013. rencana 

kegiatan siklus 1 dirancang oleh 

peneliti dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Kolaborasi dengan guru 

menyusun rencana tindakan 

2) Membuat Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) 

3) Membersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan pada saat 

proses kegiatan berlangsung 

Mempersiapkan format 

observasi dan evaluasi yang 

akan digunakan selama proses 

setiap akhir siklus. 

Dari hasil pengamatan terhadap 

proses kegiatan  pada siklus I 

pertemuan I, dapat dilihat selama 

pelaksanaan penerapan metode 

proyek untuk meningkatkan 

kreativitas anak belum menunjukan 

hasil yang maksimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh: 

1) Penampilan guru dalam 

menerapkan Metode Proyek 

cukup baik, tetapi pada 

kemampuan mengkondisikan 

anak guru masih belum 

maksimal, sehingga ada 

beberapa anak yang tidak 

mengikuti pembelajaran dengan 

benar dan hanya diam. 

2) Guru belum dapat 

mengkondisikan anak yang tidak 

memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan kegiatan. 

3) Dalam menjelaskan materi 

kurang terdengar jelas oleh 

anak-anak. 

4) Guru tidak memberikan 

penghargaan pada anak yang 

dapat menceritakan kembali 

kegiatan yang dilakukan dalam 

satu hari, hal ini diperlukan agar 

anak lebih semangat dalam 

menerima pelajaran. 
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PEMBAHASAN 
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 

30 September dan 1 Oktober 2013 

dengan tema yang sama namun sub 

tema yang berbeda.  Rencana 

kegiatan siklus II dirancang 

memperhatikan kekurang-kekurang 

pada siklus I, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Kolaborasi dengan guru 

menyusun rencana tindakan 

2) Membuat Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) 

3) Membersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan pada saat 

proses kegiatan 

berlangsungMempersiapkan 

format observasi dan evaluasi 

yang akan digunakan selama 

proses setiap akhir siklus. 

Dari hasil pengamatan terhadap 

proses kegiatan  pada siklus II 

pertemuan ke-2, dapat dilihat selama 

pelaksanaan penerapan metode 

proyek untuk meningkatkan 

kreativitas anak mulai menunjukan 

hasil yang maksimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh: 

1) Penampilan guru dalam 

menerapkan Metode Proyek cukup 

baik, tetapi ada beberapa anak yang 

tidak mengikuti pembelajaran 

dengan benar dan hanya diam serta 

sibuk sendiri. 

2) Guru belum dapat 

mengkondisikan anak yang tidak 

memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan kegiatan. 

3) Dalam menjelaskan materi 

kurang terdengar jelas oleh anak-

anak. 

4) Guru tidak memberikan 

penghargaan pada anak yang dapat 

menceritakan kembali kegiatan yang 

dilakukan dalam satu hari, hal ini 

diperlukan agar anak lebih semangat 

dalam menerima pelajaran. 

Tahap perencanaan pada Siklus III 

dilaksanakan pada tanggal 7-8 

Oktober 2013. berdasarkan refleksi 

tindakan pada siklus II dengan tema 

dan sub yang sama pada setiap 

pertemuan sesuai dengan RKH, 

maka siklus III ini dirancang 

memperhatikan kekurang-kekurang 

pada siklus II, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Kolaborasi dengan guru 

menyusun rencana tindakan 

2) Membuat Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) 

3) Membersiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan pada saat 

proses kegiatan berlangsung 

4) Mempersiapkan format 

observasi dan evaluasi yang 

akan digunakan selama proses 

setiap akhir siklus. 

Dari hasil pengamatan terhadap 

proses kegiatan  pada siklus III 

pertemuan ke-2, dapat dilihat selama 

pelaksanaan penerapan metode 

proyek untuk meningkatkan 

kreativitas anak mulai menunjukan 

hasil yang maksimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh: 

1) Penampilan guru dalam 

menerapkan Metode Proyek 

cukup baik, anak mulai 

mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

2) Guru sudah dapat 

mengkondisikan anak yang 

tadinya tidak memperhatikan 

pada saat guru menjelaskan 

kegiatan. 

3) Guru memberikan penghargaan 

pada anak yang dapat 

menceritakan kembali kegiatan 

yang dilakukan dalam satu hari, 

hal ini diperlukan agar anak 

lebih semangat dalam menerima 

pelajaran. 

 

 

30 



Pembahasan Penelitian dilakukan  

melalui tiga siklus, setiap siklus 2 

kali pertemuan. tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi proses : perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi, sebagai rangkaian Penelitian  

Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 

23 September samapai dengan 

tanggal 8 Oktober 2013.  Setiap 

siklus peneliti mengadakan observasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, berdasarkan hasil 

observasi dan pengamatan, maka 

peneliti dapat memberikan ulasan 

sebagai berikut : 

Pada pertemuan siklus I sampai 

dengan siklus III guru 

memperkenalkan dan akan 

melakukan praktek kegiatan 

membuat kue coklat kepada anak-

anak dimana sebelum melaksanakan 

praktek guru membagi anak menjadi 

3 kelompok yaitu kelompok 

Strawberry, Anggur dan Coklat. 

Pada kegiatan praktek tersebut anak 

akan ikut dalam kegiatan, 

mengeluarkan berbagai macam 

gagasan dan ide-ide kreatif mengenai 

tahap pembuatan kue coklat, serta 

Tanya jawab seputar barang-barang 

yang akan dipakai dan bahan-bahan 

yang diperlukan. Guru tetap 

mengarahkan dan mengamati anak 

dalam melaksanakan kegiatan 

Tingkat keberhasilan penelitian 

siklus I sebagian besar mulai 

berkembang, baik yang menunjukan 

kepercayaan diri, disiplin pribadi, 

kesadaran, mandiri, aktif dan 

kegiatan bertanya, tetapi masih jauh 

dalam pencapaian indikator yang 

telah ditetapkan oleh peneliti 

sehingga masih memerlukan upaya-

upaya dari guru dan peneliti untuk  

dilakukan pada saat refleksi. 

 

 
Gambar 1. Grafik hasil analisis Siklus 1 

 

Pada siklus II tingkat 

keberhasilan sudah pada tahap 

berkembang sangat baik  penelitian 

anak-anak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan pembuatan kue 

coklat (58,3%), anak merasa yakin 

dapat membantu membuat kue coklat 

(50%), anak-anak berkumpul dengan 

tepat waktu  pada saat pembuatan 

kue coklat (58,3%), anak-anak 

dengan cekatan membantu dalam 

pembuatan kue coklat (66,7%), anak-

anak melaksanakan  apa yang 

perintahkan  oleh guru (58,3%), mau 

meminjamkan miliknya dengan senang 

hati (50%),, berani tampil di depan 

untuk memperlihatkan hasilnya 

dalam membuat kue coklat (58,3%), 

menunjukkan kebanggaan terhadap 

hasil kerjanya (66,7%), berani 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

seputar kegiatan pembuatan kue 

coklat (58,3%), anak-anak 

menampilkan  kreatifitasnya pada 

saat kegiatan membuat kue cokelat 

bersama (50%), anak-anak dapat 

memecah kan masalah yang ada pada 

saat melakukan  pembuatan kue dan 

anak-anak saling meminjamkan 

bahan-bahan (58,3%) dan barang 

yang dibutuhkan dalam pembuatan 

kue coklat (66,7%). Hal tetapi masih 

belum memenuhi dari pencapaian 

indikator yang telah ditetapkan oleh 

peneliti sehingga masih memerlukan 

upaya-upaya dari guru dan peneliti 

untuk merancang tindakan perbaikan 
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yang dilakukan pada siklus 

selanjutnya  
Gambar 2. Grafik hasil analisis 

siklus 2 

 

Pada siklus III tingkat 

keberhasilan sudah pada tahap 

berkembang sangat baik  penelitian 

anak-anak bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan pembuatan kue 

coklat (83,3%), anak merasa yakin 

dapat membantu membuat kue coklat 

(91,7%), anak-anak berkumpul 

dengan tepat waktu  pada saat 

pembuatan kue coklat (83,3%), anak-

anak dengan cekatan membantu 

dalam pembuatan kue coklat 

(91,7%), anak-anak melaksanakan 

apa yang perintahkan  oleh guru 

(83,3%), mau meminjamkan miliknya 

dengan senang hati (91,7%), berani 

tampil di depan untuk 

memperlihatkan hasilnya dalam 

membuat kue coklat (83,3%), 

menunjukkan kebanggaan terhadap 

hasil kerjanya (91,7%), berani 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

seputar kegiatan pembuatan kue 

coklat (83,3%), anak-anak 

menampilkan  kreatifitasnya pada 

saat kegiatan membuat kue cokelat 

bersama (91,7%), anak-anak dapat 

memecah kan masalah yang ada pada 

saat melakukan  pembuatan kue dan 

anak-anak saling meminjamkan 

bahan-bahan (83,3%) dan barang 

yang dibutuhkan dalam pembuatan 

kue coklat (91,7%). 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik hasil analisis 

siklus 3 

 

Kesimpulan dari Peningkatan 

kreativitas pada anak dengan 

menerapkan metode proyekdi Tk 

Bandara Supadio Pontianak adalah 

sebagai berikut :  

Tingkat keberhasilan penelitian 

siklus I sebagian besar mulai 

berkembang, baik yang menunjukan 

kepercayaan diri, disiplin pribadi, 

kesadaran, mandiri, aktif dan 

kegiatan bertanya, tetapi masih jauh 

dalam pencapaian indikator yang 

telah ditetapkan oleh peneliti 

sehingga masih memerlukan upaya-

upaya dari guru dan peneliti untuk 

merancang tindakan perbaikan yang 

dilakukan pada saat refleksi. 

Berdasarkan kesimpulan, adapun yang 

menjadi saran-saran dalam penelitian ini 

adalah  

a. Sekolah sebagai pelaksana 

pendidikan hendaknya menyediakan 

fasilitas guru dalam menerapkan 

metode pengajaran, sehingga 

pembelajaran yang dilakukan dapat 
meningkatakan peserta didik sesuai 
dengan visi dan misi sekolah tersebut  

b. Guru sebagai pelaksana harus lebih 

kreatif dalam menggunakan metode 

pengajaran dan pembelajaran 

sehingga siswa tidak merasa jenuh 

dalam belajar.  
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SIKLUS III PERTEMUAN II
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