
 

18 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (Quasi 

experiment). Desain penelitian ini adalah pretest and posttest design. Penelitian 

ini menggunakan dua kelompok eksperimen dengan sampel berbeda. Adapun 

gambaran rancangan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rancangan Pretest and Posttest Design 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

VIII B O1 X1 O2 

VIII A O1 X2 O2 

 

Keterangan: 

VIII B : kelompok ekperimen dengan model pembelajaran Problem  

    Solving (PS) 

VIII A  : kelompok eksperimen dengan model pembelajaran Creative  

    Problem Solving (CPS) 

O1 : pretes atau tes sebelum perlakuan  

X1 : perlakuan model pembelajaran Problem Solving  (PS) 

X2 : perlakuan model pembelajaran Creative Problem Solving  (CPS) 

O2 : postes atau tes sesudah perlakuan 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap bulan Januari 2016. Tahap 

persiapan dimulai dengan pembuatan proposal dari pertengahan bulan Oktober 

2015 sampai penyusunan laporan direncanakan akan berakhir pada bulan April 

2016.  
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C. Populasi, Sample, dan Sampling 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester 

genap SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali, yang terdiri dari 2 kelas. 

b. Sampel dan sampling  

Sampel penelitian ini diambil dari beberapa kelas di kelas VIII semester 

genap di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Kelas yang diambil yaitu 

kelas VIII B sebagai kelas eksperimen Problem Solving dan kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen Creative Problem Solving.  

   

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah objek penelitian atau titik fokus pada suatu penelitian. 

Jenis variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Model pembelajaran Problem Solving adalah metode belajar yang 

mengharuskan siswa untuk melakukan suatu tindakan yang berfungsi untuk 

menemukan suatu solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-

langkah model pembelajaran PS adalah: merumuskan masalah, mengumpulkan 

data, merumuskan hipotesis, mengeuji jawaban sementara dan menarik 

kesimpulan. 

Model pembelajaran Creative Problem Solving adalah model 

pembelajaran yang memusatkan pada keterampilan pemecahan masalah siswa 

dengan diikuti dengan penguatan kreativitas atau dengan lebih dari satu macam 

solusi. Langkah-langkah model pembelajaran CPS meliputi langkah-langkah: 

klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi dan pemilihan, dan 

implementasi. 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, ide unik, strategi berbeda dari yang lain untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Keempat indikator kemampuan berpikir kreatif 

antara lain ialah indikator berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), 

berpikir orisinil (originality) dan elaborasi (elaboration). 
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode tes 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes atau soal tes. 

Setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran maka dilakukan postes, 

bertujuan untuk mengkaji pemahaman yang dicapai siswa setelah kegiatan 

pembelajaran. Skor yang diperoleh dari tes ini akan dijadikan sebagai data 

hasil penelitian, yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan 

pedoman indikator berpikir kreatif.  

b. Observasi  

Adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek. Metode 

observasi digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi dan  

keadaan tempat penelitian. Selain itu, digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan alat untuk mengumpulkan data 

yang berupa dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

daftar siswa kelas VIII maupun foto dalam proses pembelajaran. Metode 

dokumentasi sebagai data pendukung keaslian penelitian dan sebagai 

informasi tambahan.  

2. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data dilakukan menggunakan tes tertulis yang 

dilakukan dua kali yakni pretes dan postes. Tujuan dari penyusunan soal-soal 

ini adalah untuk menguji atau mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Soal yang digunakan disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir 

kreatif yang telah ditentukan. Indikator kemampuan berpikir kreatif antara 

lain: 
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    Tabel 3.2 Indikator Berpikir Kreatif 

No Indikator Sub indikator Item soal 

1 Berpikir 

lancar 

(fluency) 

a. menjawab dengan sejumlah jawaban jika 

ada pertanyaan; 

1,14 

b. lancar mengungkapkan gagasannya; 2,8 

c. dapat dengan cepat melihat kesalahan dan 

kelemahan suatu objek atau situasi. 

15,16,17 

2 Berpikir luwes 

(flexibility) 

a. memberikan berbagai macam penafsiran 

(interpretasi) terhadap suatu gambar, 

cerita atau masalah; 

3,4 

b. menyelesaikan masalah dengan berbagai 

macam cara; 

9,5 

 

c. mengklarifikasikan berdasarkan kategori 

(pembagian) yang berbeda. 

10,11,12 

3 Berpikir 

orisinil 

(originality) 

a. menyelesaikan permasalahan dengan 

gagasan sendiri. 

6,7 

4 Berpikir 

terperinci 

(elaboration) 

a. mencari arti yang lebih mendalam 

terhadap pemecahan masalah dengan 

melakukan langkah-langkah terperinci; 

13,18 

b. mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain. 

19,20 

 

Sebelum dilakukan uji tes kepada sampel, instrumen harus diuji coba 

terlebih dahulu. Data hasil uji coba dianalisis menggunakan uji sebagai 

berikut: 

a. Uji Validitas  

Arikunto (2006) menyebutkan instrumen atau alat ukur digunakan 

untuk mendapatkan data maka harus dilakukan uji validitas untuk 

mengetahui seberapa tinggi validitas atau keabsahan instrumen. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan 

menggunakan teknik perhitungan korelasi Product Moment Pearson 

dengan bantuan program SPSS versi 15. Manual perhitungan uji validitas 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

rxy=
               

                    
 
        

 

keterangan: 

rxy = koefisien korelasi suatu butir/item 

N = jumlah subyek 
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X = skor suatu butir/item 

Y = skor total 

Dasar mengambil keputusan: Jika r hitung > r tabel, maka item soal 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), jika r hitung 

< r tabel, maka item soal berkorelasi tidak signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). Hasil pengujian validitas tiap soal dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

      Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Tiap Soal 

Hasil Uji 

Validitas 
No. Butir Soal Jumlah 

Valid 1, 4, 7, 10, 13, 15, 17 7 

Tidak 

Valid 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 13 

 

Berdasarkan tabel 3.3 diperlihatkan bahwa jumlah soal yang valid 

ialah 7 butir soal. Soal yang tidak valid berjumlah 13 butir soal. 

Perhitungan validitas tiap soal selengkapnya disajikan pada lampiran 9, 

sedangkan rekapitulasi analisis soal disajikan pada lampiran 10. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan menggunakan program SPSS versi 15. Pengujian reliabilitas ini 

menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Manual perhitungan uji 

reliabilitas menggunakan rumus sebagai berikut: 

rii = 
 

   
   

   
 

  
   

keterangan: 

rii = koefisien reliabilitas tes 

k = jumlah butir 

   
 
   = varians skor butir  

   
 
   = varians skor total 

Dasar mengambil keputusan: bila koefisien reliabilitas Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari r tabel, maka dikatakan reliabel, dan sebaliknya. 

Penentuan kategori dari reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut: 1) 

0,80 < r11<= 1,00 reliabilitas sangat tinggi; 2) 0,60 < r11 <= 0,80 
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reliabilitas tinggi; 3) 0,40 < r11 <= 0,60 reliabilitas sedang; 4) 0,20 < 

r11<= 0,40 reliabilitas rendah; 5) -1,00 <= r11<= 0,20 reliabilitas sangat 

rendah (tidak reliabel) 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, didapatkan besar reliabilitas 

soal (r11) sebesar 0,770. Maka tergolong dalam klasifikasi reliabilitas 

tinggi. Hasil perhitungan uji reliabilitas disajikan pada lampiran 9. 

c. Taraf kesukaran  

Soal yang digunakan sebaiknya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sulit. Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap soal, maka tiap butir soal 

harus dilakukan uji taraf kesukaran terlebih dahulu. Uji taraf kesukaran 

dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Manual perhitungannya yaitu: 

P = 
 

  
  

Keterangan  

B  = Jumlah peserta yang menjawab benar 

JS = Jumlah siswa 

P  = Daya Kesukaran 

Kriteria indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 1) 0,00 < IK ≤ 0,30 soal 

sukar; 2) 0,00 < IK ≤ 0,70 soal sedang; 3) 0,00 < IK ≤ 1,00 soal mudah. 

Hasil pengujian tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel 3.4 .      

   Tabel. 3.4 Hasil Pengujian Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran No. Butir Soal Jumlah 

Sukar 3, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20 8 

Sedang  1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 8 

Mudah 4, 5, 7, 16 4 

 

Berdasarkan tabel 3.4 diperlihatkan bahwa tingkat kesukaran soal 

dengan kategori sukar berjumlah 8 butir soal, kategori sedang berjumlah 8 

butir soal, dan kategori mudah berjumlah 4 butir soal. Perhitungan taraf 

kesukaran soal lebih lengkap disajikan pada lampiran 9, sedangkan 

rekapitulasi analisis soal disajikan pada lampiran 10. 
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d. Daya pembeda   

Daya pembeda digunakan untuk mengetahui kemampuan terhadap 

siswa menjawab setiap butir soal dan membedakan antara siswa yang 

pandai dan kurang pandai. Dalam penelitian ini, uji daya pembeda 

dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Manual perhitungan daya 

pembeda menggunakan rumus sebagai berikut: 

D = 
  

  
 - 

  

  
  

Keterangan : 

Bα  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

Bb  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

Jα  = Jumlah peserta kelompok atas 

Jb  = Jumlah peserta kelompok bawah. 

Kriteria Daya Pembeda tiap butir soal dinyatakan sebagai berikut: 1) 

0,70 < DP ≤ 1, 00 baik sekali; 2) 0,40 < DP ≤ 0,70 baik; 3) 0,20 < DP ≤ 

0,40 cukup; 4) 0,00 < DP ≤ 0,20 jelek. Hasil pengujian daya pembeda 

dapat dilihat pada tabel 3.5. 

         Tabel 3.5 Hasil Daya Pembeda Soal 

Kategori No. Butir soal Jumlah 

Jelek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

17 

Cukup 7, 11, 13 3 

Baik - 0 

Baik sekali - 0 

 

Berdasarkan tabel 3.5 diperlihatkan bahwa daya pembeda soal 

masuk kategori jelek yaitu 17 butir soal, sedangkan soal masuk kategori 

cukup berjumlah 3 butir soal. Perhitungan daya pembeda lebih lengkap 

disajikan pada lampiran 9, sedangkan rekapitulasi analisis soal disajikan 

pada lampiran 10. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik uji T. Uji T 

digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada model pembelajaran Problem Solving dengan Creative Problem 

Solving. Sebelum uji analisis, data harus diuji normalitas dan homogenitas 

sebagai prasyarat uji analisis. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. Apabila data 

berdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilakukan uji statistik yaitu uji 

parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen maka 

dilakukan uji pengganti yaitu non parametrik. Setelah dilakukan uji normalitas 

dan homogenitas kemudian dilanjutkan uji hipotesis, pengujian ini dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS versi 15.  


