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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 20 Bandarlampung.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Bandarlampung  

yang terdiri dari 8 kelas yaitu VIIIA – VIIIH.  Pengambilan sampel diambil 

dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Teknik ini dipakai 

karena sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti untuk 

mencapai tujuan penelitian.   

 

Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilihlah dua kelas sebagai sampel,  kelas 

VIII D yang terdiri dari 33 siswa sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang 

mendapatkan pembelajaran langsung dengan pendekatan problem posing  dan 

kelas VIII C yang terdiri dari 36 siswa sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pretest-Posttest 

Control Design.   Pelaksanaan penelitian dapat digambarkan dalam Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian  

 

Kelas 
Perlakuan 

Pretest Pembelajaran Posttest 

E Y X Y 

P Y C Y 

 

Keterangan:  

E : kelas eksperimen 

P : kelas kontrol 

X : kelas yang memperoleh model pembelajaran  langsung dengan pendekatan 

problem posing 

C : kelas yang memperoleh pembelajaran konvensional 

Y : dilaksanakan pretest dan postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 ( Fraenkel dan Wallen, 1993:248) 

 

C. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kreatif yang diperoleh 

melalui tes kemampuan berpikikir kreatif yang terdiri dari; (1) data awal  berupa 

nilai yang diperoleh melalui pretest sebelum memulai pembelajaran; (2)  data 

akhir berupa nilai yang  diperoleh melalui posttest yang dilakukan di akhir   

pembelajaran; dan (3) data gain.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, baik dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran langsung  dengan pendekatan problem 

posing maupun dengan pembelajaran konvensional. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kreatif. 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut. 
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1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan orientasi sekolah untuk mengetahui jumlah kelas,  jumlah siswa 

dalam satu kelas,  dan gambaran umum kemampuan rata-rata siswa. 

b. Menyusun proposal penelitian. 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membuat bahan ajar, 

dan instrumen penelitian dengan model pembelajaran langsung dengan 

pendekatan problem posing. 

d. Menguji coba instrumen penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengadakan pretest berpikir kreatif siswa sebelum dilaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dengan pendekatan 

problem posing. 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dengan 

pendekatan problem posing sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

c. Mengadakan posttest berpikir kreatif siswa setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung pendekatan problem 

posing. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengumpulkan data dari hasil pretest dan postest kemampuan kreatif siswa. 

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian yang diperoleh. 

c. Menyusun laporan penelitian. 
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F. Instrumen Penelitian 

 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini,  dibutuhkan seperangkat instrumen 

tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk uraian.. Pedoman 

pemberian skor kemampuan berpikir kreatif disajikan pada Tabel 3.2. 

Table 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Kemampuan Kreatif yang 

Dinilai 
Reaksi Terhadap Soal/Masalah 

Skor  

 

Fluency (Kelancaran) 

 

Tidak memberi jawaban  0 

Tidak memberikan ide yang diharapkan untuk 

memecahkan masalah  
1 

Memberi ide yang tidak relevan dengan 

memecahkan masalah  
2 

Memberi ide tetapi penyelesaian salah  3 

Memberi ide dan penyelesaian benar  4 

Elaboration (Elaborasi) 

 

Tidak memberi jawaban 0 

Memberi jawaban yang tidak rinci dan salah  1 

Memberi jawaban yang tidak rinci tetapi hasil 

benar  
2 

Memberi jawaban yang rinci tetapi hasil salah  3 

Memberi jawaban yang rinci tetapi hasil benar  4 

Flexibility (Keluwesan) 

 

Tidak menjawab  0 

Memberikan jawaban yang tidak beragam dan 

salah 
1 

Memberi jawaban yang tidak beragam tetapi 

benar  
2 

Memberi jawaban yang beragam tetapi salah  3 

Memberi jawaban yang beragam dan benar  4 

Originality (keaslian) 

 

Tidak menjawab  0 

Tidak memberikan uraian penyelesaian  1 

Memberikan uraian penyelesaian hasil pemikiran 

sendiri yang tidak tepat dengan konsep  
2 

Memberikan uraian berdasarkan hasil pemikiran 

sendiri dan terperinci tetapi jawaban salah  
3 

Memberikan uraian berdasarkan hasil pemikiran 

sendiri dan terperinci dan jawaban benar  
4 

Sensitivity (Kepekaan) 

Tidak menjawab  0 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban dan mengarah pada 

jawaban salah  

1 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam 

memberikan jawaban tetapi mengarah pada 

jawaban benar  

2 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban tetapi mengarah pada jawaban salah 
3 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban dan jawaban benar 
4 

(Noer (2007 ) 



 

33 
 

Selanjunya, untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik ditinjau dari 

validitas,  reliabilitas,  daya pembeda,  dan indeks kesukaran soal tersebut. 

 

1. Uji Validitas Instrumen  

Validitas pada penelitian ini didasari pada validitas isi. Validasi terhadap 

perangkat tes kemampuan berpikir kreatif dilakukan dengan tujuan agar diperoleh 

perangkat tes yang memenuhi validitas isi,  yaitu adanya kesesuaian isi yang 

terkandung dalam tes berpikir kreatif matematis dengan indikator pembelajaran 

yang berlaku di sekolah. 

 

Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih   

dahulu kemudian dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas  

VIII.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar berdasarkan kurikulum yang 

berlaku di SMP Negeri 20 Bandarlampung. 

 

2.  Reliabilitas  
 

 

Koefesiem reliabilitas tes kemampuan berpikir kreatif dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha (Sudijono, 2011:208) sebagai berikut. 
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Keterangan: 

11r  : koefisien reliabilitas instrumen tes 

N : Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 : Bilangan konstan  
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 2

iS  : Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 
2

ts  : Variansi Total 

 

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat 

Guilford  (2003: 154) seperti yang terlihat dalam Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas 

 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

r11< 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11≤ 0,60 Sedang 

0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat Tinggi 

 

Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memiliki 

kriteria reliabilitas minimal sedang. Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes 

diperoleh nilai r11= 0,87 yang berarti instrumen tes memenuhi kriteria reliabilitas 

sangat tinggi dan sesuai dengan kriteria yang digunakan sehingga instrumen tes 

dapat digunakan dalam penelitian.  Perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.1 

 

3.  Uji Daya Beda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan rendah. Kemudian diambil 30% nilai yang tertinggi (disebut 

kelompok atas) dan 30% nilai yang terendah (disebut kelompok bawah). Menurut 

Sudijono (2008:120) untuk menghitung daya pembeda butir soal digunakan rumus 

sebagai berikut.     

 

I

JJ
DP BA 
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Keterangan : 

DP : indeks diskriminasi satu butir soal 

JA : Rata-rata skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : Rata-rata skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

I : Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan pendapat Sudijono 

(2011:389) yang tertera dalam Tabel 3.4  

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

DP bertanda negatif Sangat jelek 

DP < 0.20 Jelek 

0.20 <DP ≤ 0,40 Sedang 

0,40 <DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 <DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memiliki 

interpretasi daya beda sedang dan baik. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan 

daya pembeda butir soal yang telah diujicobakan memiliki kriteria baik dan 

sedang sehingga soal tersebut memenuhi kriteria yang bisa digunakan dalam 

penelitian ini.  Perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.3 dan Lampiran C.5. 

 

4. Tingkat Kesukaran 

 

 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut 

tergolong mudah atau sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal 

digunakan persamaan: 

 

 

 

 

 

T

T

I

J
TK 
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Keterangan: 

TK : Indeks tingkat kesukaran item 

JT : Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT : jumlah skor maksimum yang diperoleh siswa pada suatu butir soal 

 
 

Untuk menginterpretasi indeks tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan 

kriteria indeks kesukaran menurut Thorndike dan Hagen dalam Sudijono (2011: 

372) yang disajikan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

P Interpretasi 

 P < 0,30  Sukar 

0,30 ≤ P ≤070 Sedang 

P ≥ 0,70 Mudah 

         

Instrumen uji yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen yang memiliki 

kriteria tingkat kesukaran minimal sedang. Berdasarkan hasil perhitungan, 

didapatkan indek tingkat kesukaran butir soal yang telah  diujicobakan memiliki 

kriteria sukar dan sedang. Perhitungan  selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

C.2.  Tabel 3.6 menyajikan rekapitulasi hasil tes uji coba dan keputusan peng-

ambilan soal yang akan digunakan dalam tes. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas Daya Beda 

Tingkat 

Kesukaran 

Kesimpulan 

yang 

diambil 

1a 

Valid 0,87 

0,39 (sedang) 0,67 (sedang) Digunakan 

1b 0,41 (sedang) 0,59 (sedang) Digunakan 

2 0,40 (sedang) 0,68(mudah) Digunakan 

3 0,43 (sedang) 0,63(sedang) Digunakan 

4 0,42 (sedang) 0,19 (sukar) Digunakan 
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G. Teknik Analisis Data  

 

 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda diperoleh data pre-test dan 

post-test dari kedua kelas.  Data yang diperoleh  kemampuan berpikir kreatif . 

Dari tes kemampuan berpikir kreatif diperoleh skor pre-test,  skor post-test dan 

skor gain. Menurut Hake (1998:3) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus 

gain ternormalisasi  (normalized gain) = g, yaitu :  

stnilaipretenilai

stnilaipreteestnilaipostt
g






max
 

 

Selanjutnya indeks gain di interpretasikan berdasarkan Tabel 3.7 

Tabel 3.7 Kriteria Indeks Skor Gain 

g Interpretasi 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g <0,3 Rendah 

 

1. Uji Kesamaan Dua Rata-rata  untuk  Koefisien Gain  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terhadap data skor kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa, maka dilakukan uji prasyarat terhadap data kuantitatif 

dari  kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian prasyarat ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah data sampel berasal dari data populasi yang berdistribusi 

normal dan memiliki varians yang homogen. 
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a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal 

atau tidak berdasarkan data skor rata-rata aktivitas sampel.  Rumusan hipotesis 

untuk uji ini adalah: 

H0:  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat: 

 

 





h

hi
hitung

f

ff
2

2

 

Keterangan: 

if
  :  frekuensi pengamatan 

hf
  :  frekuensi yang diharapkan 

 

 

Kriteria uji normalitas hasil pengolahan statistik adalah terima H0 jika 

tabelhitung
22   dan tolak jika sebaliknya dengan taraf nyata 5% ( = 0.05).  

(Sudjana, 2005: 293) 

 

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada data penelitian dari  kemampuan 

berpikir kreatif matematis didapat 
2

hitungX dari data kemampuan awal berpikir 

Kreatif dan data gain yang disajikan pada Tabel 3.8 
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Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas 

Sumber Data 
Kelompok 

Penelitian 
N 

2

hitungX  2

tabelX  H0 

Pretest berpikir 

kreatif 

matematis 

Eksperimen 33 6,78 7,81 Diterima 

Kontrol 36 6,91 7,81 Diterima 

Skor gain 

berpikir kreatif 

matematis 

Eksperimen 33 2,83 7,81 Diterima 

Kontrol 36 7,45 7,81 Diterima 

Berdasarkan hasil uji, pada hasil uji kemampuan awal siswa berupa skor pretest 

kemampuan berpikir kreatif matematis diketahui bahwa baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol memiliki  
2

hitungX  ≤ 
2

tabelX  pada taraf signifikansi α = 5% 

sehingga H0  diterima.  Dengan demikian,  dapat kita ketahui bahwa data skor awal  

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas 

data skor awal dapat dilihat pada Lampiran C.10.  

 

Selanjutnya untuk hasil uji skor gain kemampuan berpikir kreatif,  diketahui 

bahwa baik kelas eksperimen maupun kontrol memiliki 
2

hitungX  ≤ 
2

tabelX   pada taraf 

signifikansi  α= 5%,  yang berarti H0 diterima. Perhitungan uji normalitas data 

indeks gain dapat dilihat pada lampiran C.13 dan C.14.  Berdasarkan hasil uji 

normalitas data skor awal dan data gain dari kemampuan berpikir kreatif siswa,  

dapat diketahui bahwa data-data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas terhadap kedua data tersebut. 
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2.Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi populasi 

berdasarkan data skor aktivitas sampel yang diperoleh bersifat homogen atau 

tidak.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

 

H0 : variansi kedua populasi homogen 

H1 : variansi kedua populasi tidak homogen 

Rumus uji homogenitas yang digunakan adalah : 

ecilVarianterk

esarVarianterb

S

S
F 

2

2

2

1  

 

Kriteria uji homogenitas, tolak H0 jika               
  dan terima jika 

sebaliknya pada taraf nyata 5% ( = 0.05). (Sudjana, 2005: 263) 

 

Hasil uji homogenitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.9 dan data 

selengkapnya pada Lampiran C.15 dan C.16 

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas 

Sumber Data 
Kelompok 

Penelitian 
Varians Fhitung Ftabel H0 

Pretest berpikir 

kreatif 

matematis 

Eksperimen 33 
1,56 1,77 

Diterima 

Kontrol 36 Diterima 

Skor gain 

berpikir kreatif 

matematis 

Eksperimen 33 
1,23 1,78 

Diterima 

Kontrol 36 Diterima 

 

Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi α = 5% . Pada 

data kemampuan awal diperoleh nilai  Fhitung = 1,57 dan Ftabel  = 1,77. Hal ini 
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beararti H0 dapat diterima, karena nilai Fhitung < Ftabel.. Dengan demikian dapat  

disimpulkan bahwa data skor awal dan data skor gain dari kemampuan berpikir  

kreatif matematis memiliki varians yang homogen atau sama. 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama. 

Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji sebagai berikut.   

H0:   (Peningkatan  rata – rata skor kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang memperoleh pembelajaran langsung dengan pendekatan 

problem posing sama dengan kemampuan  berpikir kreatif siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

H1:  (Peningkatan rata-rata skor  kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang memperoleh pembelajaran langsung dengan pendekatan 

problem posing lebih tinggi dari rata-rata kemampuan  berpikir 

kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran  konvensional) 

Menurut Sudjana (2005:239), pengujian uji t dapat menggunakann rumus:  

21
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Keterangan: 

1x  : rata-rata skor gain kelas eksperimen 

2x  : rata-rata skor gain kelas kontrol 

1n  : banyaknya siswa kelas eksperimen 

2n  : banyaknya siswa kelas kontrol 

2

1s  : varians gain kelas eksperimen 

2

2s  : varians gain kelas kontrol 

2s  : varians gabungan 

 

 

Kriteria pengujian adalah: terima H0 jika thitung < ttabel,  dengan dk = n1 + n2-2 

Dengan α =0,05 dimana 


2
11

t didapat dari distribusi t dengan dk = (n1 + n2 - 2) 

dan peluang ( )
2

11   .  

 

2.  Uji Proporsi 

Selanjutnya dilakukan uji proporsi untuk menguji hipotesis  sebagai berikut: 

 H0 :   = 0,60 (persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif 

                           = 60%) 

H1 :   > 0,60 (persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif  

                          > 60%) 

Untuk pengujian hipotesis di atas menggunakan statistik z dengan rumus: 

n

n

x

zhitung
/)60,01(60,0

60,0
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Keterangan: 

X = banyaknya siswa tuntas belajar 

N = Jumlah sampel 

0,60 = Proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

 

Kriteria uji: terima H0 jika   pada taraf nyata  α  = 0,05.  Dari 

daftar distribusi Z, diperoleh harga 65,1)45,0(  zz tabel . Dari hasil perhitungan, 

diperoleh harga, 65,117,3 hitungz .  Berdasarkan kriteria uji, Zhitung < Ztabel maka 

hipotesis nol diterima.  Ini berarti bahwa persentase siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif sama dengan 60%. 

 

 5,0ZZhitung


