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ABSTRAK 

ELMINDA. NIM 1133313005. PENGARUH PENERAPAN METODE PROYEK 

TERHADAP PENGEMBANGAN KREATIVITAS ANAK USIA  5-6 TAHUN DI TK 

KARYA BUNDA LAUT DENDANG TAHUN AJARAN 2016/2017. SKRIPSI 

JURUSAN PG PAUD. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN. UNIVERSITAS NEGERI 

MEDAN TAHUN 2017. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kreativitas anak usia 5-6 

tahun pada semester dua di TK Karya Bunda Laut Dendang T.A 2016/2017. Jenis penelitian 

ini adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 anak di TK Karya 

Bunda Laut Dendang yang berjumlah dua kelas yaitu kelas jeruk dan kelas anggur yang 

masing-masing berjumlah 15 anak. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas jeruk sebagai 

kelas eksperimen sebnayak 15 anak sedangkan kelas anggur sebagai kelas kontrol sebanyak 

15 anak dengan teknik random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah observasi terstruktur dan analisis data yang  dilakukan 

dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan uji t dengan taraf nyata    =0.05 

 Dalam penelitian ini variabel  yang dikembangkan ialah variabel terikat berupa 

pengembangan kreativitas indikator yang diamati yaitu menghasilkan ide-ide baru dan penuh 

imajinatif, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ialah metode proyek, indikator yang 

diamati yaitu: dapat bekerjasama dan keingin tahuan yang tinggi.Berdasarkan analisis data 

diperoleh rata-rata kelas eksperimen 14,4 dengan nilai tertinggi 17 dan nilai terendah 12 

sehingga pengembangan kreativitas anak pada kelas eksperimen tergolong pada kategori 

tinggi sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 11,8 dengan nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 

10 sehingga pengembangan kreativitas anak pada kelas kontrol tergolong dalam kategori 

cukup. 

 Data hasil uji normalitas kelas eksperimen diperoleh L hitung  < L tabel yaitu 0,1987 

< 0,220, dan kelas kontrol L hitung  < L tabel yaitu 0,1619 < 0,220. Dari pengujian 

homogenitas diperole f hitung = 1,06 dan f tabel 2,48, kemudian dengan uji hipotesis t hitung 

> t tabel yaitu 6,166 > 1,701 maka hipotesis berbunyi Ho di tolak dan Ha diTerima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa “ ada pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kreativitas 

anak usia 5-6 tahun di TK Karya Bunda T.A 2016/2017.Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Metode Proyek dapat memberi Pengaruh yang positif terhadap Pengembangan 

Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun di TK Karya Bunda Laut Dendang T.A 2016/2017. 
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