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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bandarlampung. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2013/2014 sebanyak 202 siswa yang terdistribusi dalam delapan kelas, 

dengan rata-rata nilai ujian akhir semester ganjil sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil Kelas VIII SMP Negeri 1 

Bandarlampung 
 

No Kelas Jumlah Siswa Rata-Rata 

1 VIII-A 26 7,23 

2 VIII-B 25 7,16 

3 VIII-C 25 5,91 

4 VIII-D 25 6,48 

5 VIII-E 26 6,70 

6 VIII-F 25 7,08 

7 VIII-G 25 6,41 

8 VIII-H 25 5,75 

Nilai rata-rata populasi 6,59 

(Sumber: dokumentasi guru matematika SMP Negeri 1 Bandarlampung) 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

random sampling. Siswa kelas VIII diajar oleh dua guru yang masing-masing 

bertanggung jawab atas empat kelas.  Guru pertama bertanggung jawab terhadap 

kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, dan VIII-D,  sedangkan guru kedua bertanggung 

jawab terhadap kelas VIII-E, VIII-F, VIII-G, dan VIII-H.  Untuk meminimalisasi 

perbedaan kemampuan awal akibat pembelajaran yang berbeda dari kedua guru, 
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dipilih kelas yang diajar oleh guru yang sama.  Dari pihak sekolah telah memilih 

guru pertama untuk bekerja sama dengan peneliti sehingga sampel yang dipilih 

adalah dua dari empat kelas yang diajar oleh guru tersebut.  Berdasarkan data rata-

rata nilai ujian akhir semester ganjil siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Bandarlampung, diperoleh bahwa rata-rata nilai ujian akhir semester ganjil kelas 

VIII adalah 6,59. Dari rata-rata nilai kelas tersebut diperoleh bahwa rata-rata nilai 

kelas VIII-B dan VIII-D mendekati rata-rata nilai populasi. Secara acak terpilih 

kelas VIII-B sebagai kelas yang menggunakan pembelajaran investigasi 

kelompok, kelas VIII-D sebagai kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest 

control group design  yang merupakan bentuk desain penelitian eksperimen semu.  

Random dalam penelitian ini adalah pemilihan kelas eksperimen secara acak dari 

dua sampel yang telah ditetapkan. Kemudian, siswa kelas eksperimen dan kontrol 

diberi pretest untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kreatif matematis. 

Selanjutnya,  pada kelas eksperimen diberi perlakuan, yaitu menerapkan model 

pembelajaran investigasi kelompok, sedangkan pada kelas kontrol, menerapkan 

model pembelajaran konvensional. Setelah diberi perlakuan, masing-masing kelas 

diberi posttest untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa.  
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Tabel 3.2 Desain Pelaksanaan Penelitian 

 

Treatment group R O X1 O 

Control group R O X2 O 

                 Fraenkel dan Wallen (1993) 

 

Keterangan: 

R  = pemilihan kelas percobaan secara acak 

O  = tes yang diberikan sebelum dan setelah perlakuan (pretest dan posttest) 

X1 = perlakuan (model pembelajaran investigasi kelompok) 

X2 = perlakuan (model pembelajaran konvensional) 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, berikut 

ini adalah proses tahapan yang dilakukan: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan. 

2. Menentukan sampel penelitian dengan teknik purposive random sampling. 

3. Merencanaan penelitian: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Menyusun Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang akan diberikan kepada 

siswa pada saat diskusi kelompok. 

c. Menyiapkan  instrumen  penelitian dengan terlebih dahulu membuat kisi-

kisi pretest-posttest sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator 

kemampuan berpikir kreatif, kemudian  membuat soal esai beserta 

penyelesaian dan aturan penskorannya. 

4. Mengujicobakan instrumen pada kelas uji coba (20 Januari 2014). 

5. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 

6. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen (24 Januari 2014) dan kelas 

kontrol (23 Januari 2014). 
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7. Melaksanakan penelitian menggunakan model pembelajaran investigasi 

kelompok dan pembelajaran konvensional. 

8. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol (26 Februari 

2014). 

9. Menganalisis dan menyusun hasil penelitian. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

1. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa yang berupa data kuantitatif yang diperoleh dari tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis terhadap kelas yang diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran investigasi kelompok maupun model pembelajaran konvensional. 

Pengumpulan data ini dilakukan sebelum diberi materi (pretest) dan setelah materi 

selesai (posttest).  

 

2. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dengan butir soal berbentuk uraian. Penyusunan soal tes ini diawali dengan 

menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sesuai dengan 

materi dan tujuan kurikulum yang berlaku pada populasi, menyusun kisi-kisi tes 

berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang dipilih, menyusun butir tes 

berdasarkan kisi-kisi yang dibuat. Pemberian skor jawaban siswa disusun 

berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yang disajikan 

dalam Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Soal Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 

Indikator Reaksi terhadap Soal Skor 

Fluency 

(Kelancaran) 

Tidak memberi jawaban 0 

Memberi ide yang tidak relevan 1 

Memberi ide yang relevan tapi tidak selesai 2 

Memberi ide yang relevan, selesai namun hasil 

akhir salah 
3 

Memberi ide yang relevan, selesai dan hasil akhir 

benar 
4 

Elaboration 

(Elaborasi) 

Tidak memberi jawaban 0 

Mengembangkan gagasan dan memberi jawaban 

yang tidak rinci dan salah 
1 

Mengembangkan gagasan dan memberi jawaban 

yang tidak rinci tetapi hasil benar 
2 

Mengembangkan gagasan dan memberi jawaban 

yang rinci tetapi hasil salah 
3 

Mengembangkan gagasan dan memberi jawaban 

yang rinci dan hasil benar 
4 

Sensitivy (Kepekaan) Tidak memberi jawaban 0 

Tidak menggambarkan kepekaan dalam memberi 

jawaban dan mengarah pada jawaban salah 
1 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban tetapi mengarah pada jawaban salah 
2 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban dan mengarah pada jawaban benar 
3 

Menggambarkan kepekaan dalam memberikan 

jawaban dan jawaban benar 
4 

Flexibility 

(Keluwesan) 

Tidak memberi jawaban 0 

Memberikan jawaban yang tidak beragam dan 

salah 
1 

Memberikan jawaban yang tidak beragam dan 

benar 
2 

Memberikan jawaban yang beragam tetapi salah 3 

Memberikan jawaban yang beragam dan benar 4 

Originality 

(keaslian) 

Tidak mengemukakan pendapat 0 

Mengemukakan pendapat sendiri tetapi tidak dapat 

dipahami 
1 

Mengemukakan pendapat tetapi hanya 

memodifikasi proses pengerjaan sudah terarah tapi 

tidak selesai 

2 

Mengemukakan pendapat sendiri tetapi hasilnya 

salah 
3 

Mengemukakan pendapat sendiri dan hasilnya 

benar 
4 

             Noer (2010) 
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a. Validitas Isi 

 

Validitas isi dari tes kemampuan berpikir kreatif matematis ini dapat diketahui 

dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Tes yang 

dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar 

dan indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra. Penilaian terhadap 

kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang 

digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan 

menggunakan daftar check list ( ) oleh guru.  Hasil penilaian terhadap tes untuk 

mengambil data penelitian telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.5).  

 

Selanjutnya instrumen tes diujicobakan pada siswa yang berada di luar sampel 

penelitian.  Uji coba dilakukan pada siswa kelas IX-G.  Data yang diperoleh dari 

hasil uji coba kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft 

Excel untuk mengetahui reliabilitas tes. 

 

b. Reliabilitas 

 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan model satu kali tes dengan 

teknik Alpha.  Rumus Alpha dalam Sudijono (2011) dengan kriteria suatu tes 

dikatakan baik bila memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70.  

 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 
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Keterangan: 

    =  koefisien reliabilitas tes 

n =  banyaknya butir soal 

∑  
  =  jumlah varian skor tiap-tiap item 

  
   =  varian total 

 

dengan: 

  
  (

∑  
 

 
)  (

∑  

 
)

 

 

Keterangan : 

  
  =  varian total 

  = banyaknya data 

∑   = jumlah semua data  

∑  
   = jumlah kuadrat semua data 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien 

reliabilitas tes adalah 0,80.  Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang 

diujicobakan memiliki reliabilitas yang baik. Hasil perhitungan reliabilitas uji 

coba soal secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C.1 

 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu skor tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang diperoleh dari pretest dan posttest. 

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest dianalisis untuk mengetahui 

besarnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Menurut Hake (1999), besarnya peningkatan 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi  (normalized gain) = g, yaitu: 

g = 
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Pengolahan dan analisis data kemampuan berpikir kreatif matematis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik terhadap skor awal dan peningkatan 

kemampuan siswa (indeks gain) dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

bantuan software SPPS versi 17.0. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang didapat 

berdistribusi  normal  atau  tidak.  Menurut Sudjana (2005) statistik yang diguna-

kan untuk uji normalitas sebagai berikut. 

       
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

Keterangan: 

    = harga Chi-Kuadrat 

   = frekuensi pengamatan 

   = frekuensi yang diharapkan 

  = banyaknya pengamat 

 

Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

Ho : sampel data gain skor berdistribusi normal 

H1  : sampel data gain skor tidak berdistribusi normal 

 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z 

(K-S Z) menggunakan software SPPS versi 17.0 dengan kriteria pengujian, yaitu 

jika nilai probabilitas (Sig) dari Z lebih besar dari       , maka hipotesis nol 

diterima (Trihendradi, 2005).  

 



 
 

26 

Uji normalitas dilakukan terhadap masing-masing kelompok, yaitu kelompok 

model pembelajaran investigasi kelompok dan model pembelajaran konvensional. 

Hasil perhitungan uji normalitas disajikan pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Uji Normalitas Skor Awal Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

 

Kelompok Penelitian Banyaknya 

Siswa 

K-S (Z) Probabilitas 

(Sig) 

Investigasi Kelompok 24 0,391 0,000 

Konvensional 24 0,464 0,000 

. 

 

Pada Tabel 3.4  terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas investigasi kelompok 

maupun kelas konvensional lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor awal kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran investigasi ke-

lompok dan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional tidak berdistribusi 

normal. Perhitungan uji normalitas data nilai awal dapat dilihat pada Lampiran 

C.4 dan C.5. 

 

Uji normalitas juga dilakukan terhadap data indeks gain kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yang 

disajikan pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Uji Normalitas Indeks Gain Berpikir Kreatif Matematis 

 

Kelompok Penelitian Banyaknya 

Siswa 

K-S (Z) Probabilitas 

(Sig) 

Investigasi Kelompok 24 0,136 0,200 

Konvensional 24 0,168 0,079 
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Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas investigasi kelompok 

dan kelas konvensional lebih dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima.  Hal ini 

berarti bahwa data kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Perhitungan uji 

normalitas data indeks gain dapat dilihat pada Lampiran C.10. 

  

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk  mengetahui apakah data kedua 

kelompok memiliki variansi yang homogen atau tidak. Menurut Sudjana (2005) 

rumus uji homogenitas varians adalah sebagai berikut. 

  
  

 

  
  

                

                
 

 

Adapun hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 (varians sampel data gain skor sama) 

H1 : σ1
2
 ≠ σ2

2 
(varians sampel data gain skor tidak sama) 

 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan software 

SPSS versi 17.0 dengan kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (Sig) lebih 

besar dari       , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005). 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada data indeks gain kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa diketahui bahwa kedua kelas berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya dilakukan uji homogenitas terhadap 

indeks gain kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Setelah dilakukan 

perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas yang disajikan pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6   Uji Homogenitas Populasi Indeks Gain Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

 

Kelompok Penelitian 
Statistik Levene Probabilitas (Sig) 

Investigasi Kelompok 
5,483 0,024 

Konvensional 

 

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa nilai probabilitas (Sig) kurang dari 0,05 sehingga 

hipotesis nol ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data indeks gain kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa dari  kedua kelompok memiliki varians yang 

tidak sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran C.11. 

Sedangkan untuk data skor awal kemampuan berpikir kreatif matematis tidak 

dilakukan uji homogenitas karena kedua data sampel tidak berdistribusi  normal. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

1) Uji Hipotesis Skor Awal 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data 

skor awal dari kedua sampel tidak berdistribusi normal. Menurut Ruseffendi 

(1998) apabila data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan 

uji non parametrik. Uji non parametrik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Mann-Whitney U dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0:         (kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran investigasi kelompok sama dengan kemampuan awal 

berpikir kreatif matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional) 
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H1:       (kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang  

mengikuti pembelajaran investigasi kelompok tidak sama dengan 

kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 17.0. untuk melakukan uji 

Mann-Whitney U dengan kriteria uji adalah jika nilai probabilitas (Sig) lebih  dari 

      , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005).  

 

2) Uji Hipotesis Indeks Gain 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data 

indeks gain dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

tidak sama.  Menurut Sudjana (2005), apabila data dari kedua sampel berdistribusi 

normal dan memiliki varians yang tidak sama, maka analisis data dilakukan 

dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t’ dengan rumus 

sebagai berikut. 

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√(
  

 

  
)  (

  
 

  
)

 

  ̅̅̅ = rata-rata skor kelas investigasi kelompok 

  ̅̅ ̅ = rata-rata skor kelas konvensional 

   = banyaknya subyek kelas investigasi kelompok 

   = banyaknya subyek kelas konvensional 

  
  = varians kelompok investigasi kelompok 

  
  = varians kelompok konvensional 

 

Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

 Ho:        (Peningkatan kemampuan berpikir kreatif  matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran investigasi kelompok lebih rendah atau 
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sama dengan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

H1:        (Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran investigasi kelompok lebih tinggi dari 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional) 

Dalam penelitian ini, uji-t’ menggunakan software SPPS versi 17.0. dengan 

kriteria pengujian (Soekirno, 2008):  

1) Jika Sig (2-tailed) / 2   0,05 (taraf nyata) dan               , maka hipotesis 

nol ditolak. 

2) Jika Sig (2-tailed) / 2   0,05 (taraf nyata) dan               , maka hipotesis 

nol diterima. 

3) Jika Sig (2-tailed) / 2  > 0,05 (taraf nyata), maka hipotesis nol diterima. 


