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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian “Kuasi 

Eksperimen” dengan pemilihan sampel kelas secara acak. Subjek tidak 

dikelompokkan secara acak, tetapi keadaan subjek sudah diterima sebagaimana 

adanya untuk setiap kelas yang dipilih. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

karena kelas telah terbentuk sebelumnya dan tidak mungkin tidak mungkin 

dilakukan pengelompokan siswa secara acak.  

Penelitian ini melibatkan dua kelompok siswa.Kelompok yang satu 

memperoleh pembelajaran dengan model Discovery Learning sedangkan yang 

satu lagi memperoleh pembelajaran dengan modelProblem Based Instruction. 

Selain itu, pretes dan postes diberikan kepada kedua kelompok tersebut, 

sehingga desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain “Pre-test-

Post-Test Control Group Design” dengan rancangan penelitian sebagai berikut: 

 O  X  O 

 O    O 

Keterangan: 

O =  PemberianPre-Test atauPost-Test. 

X = Perlakuan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

Problem Based Instruction. 

(Ruseffendi, 2010, hlm. 53)  

 

B. Populasi, Sampel dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu SMA di kota Bandung 

yaitu di SMA Negeri 15 Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI MIA di SMA Negeri 15 Bandung pada tahun ajaran 2014-2015 

semester ganjil. 
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Berdasarkan desain penelitian yang digunakan, maka pengambilan 

sampel dilakukan secara acak dan dipilih dua kelas untuk dijadikan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan perlakuan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan modelProblem Based 

Instruction, sedangkan kelas kontrol mendapatkan perlakuan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model Discovery Learning. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika 

dengan menggunakan modelProblem Based Instruction, sedang variabel 

terikatnya adalah kemampuan kreativitas matematika. 

 

C. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah perlu didefinisikan secara 

operasional 

1. Berpikir Kreatif Matematik 

Kemampuan berpikir kreatif meliputi kemampuan berpikir lancar, 

kemampuan berpkir luwes, kemampuan berpikirasli/orisinil, kemampuan 

berpikirelaborasi, dan kemampuan berpikirevaluasi. Pada penelitian ini 

indikator kreativitas yang diambil yaitu  

1. Keterampilan berpikir lancar: Memberikan banyak jawaban dalam 

menjawab suatu pertanyaan,  

2. Keterampilan berpikir luwes: Menghasilkan gagasan penyelesaian masalah 

atau jawaban suatu pertanyaan  bervariasi, dan  

3. Keterampilan mengevaluasi : Dapat mencetuskan gagasan-gagasan 

penyelesaian suatu masalah dan dapat melaksanakannya dengan benar. 

2. Pembelajaran matematika berbasis Problem Based Instruction 

Pembelajaran matematika berbasis Problem Based Instruction 

merupakan pendekatan belajar yang menggunakan permasalahan autentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan siswa, mengembangkan 
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inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri.Problem Based Instruction mengacu pada 

inkuiri, kontruktivisme dan menekankan pada berpikir tingkat tinggi.  

Model ini efektif untuk mengajarkan proses – proses berpikir tingkat 

tinggi, membantu siswa membangun sendiri pengetahuannya dan membantu 

siswa memproses informasi yang telah dimiliki. Problem based instruction 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk belajar tentang 

cara berpikir kritis dan keterampilan kreativitas. Lingkungan belajar yang 

terbuka menuntut peran aktif siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap 

masalah sehingga menjadi pembelajar yang mandiri.  

3. Pembelajaran Discovery Learning 

Pada Discovery Learning materi yang akan disampaikan tidak 

disampaikan dalam bentuk final akan tetapi peserta didik didorong untuk 

mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari 

informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) 

apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir.  

4. Materi Pembelajaran  

Penelitian ini menekankan pada materi matematika peminatan yang 

akan diambil yaitu materi Irisan Dua Lingkaran terutama pada sub bab 

Persamaan Lingkaran serta bahan ajar yang berbentuk LKS (Lembar Kerja 

Siswa) yang dikembangkan dari Silabus dan RPP sesuai dengan kurikulum 

2013 dan pendekatan Scientific. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang akan digunakan dalam penetian ini terdiri dari 

instrumen tes dan instrumen  non tes. Instrument tes berupa tes kemampuan 

kreativitas matematis, sedangkan instrument non tes berupa skala sikap 

kecerdasan majemuk, jurnal  dan lembar observasi. 

a) Tes Kemampuan Kreativitas Matematis 
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Tes dilakukan sebelum diberikan perlakuan (pretes) yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan matematis awal 

siswa.Kemudian dilakukan postes yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan kreativitas matematis siswa setelah 

pembelajaran (pemberian perlakuan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan modelProblem Based Instruction pada kelas eksperimen). 

Sebelum tes instrumen digunakan, soal-soal test instrumen 

tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing agar soal-soal test 

instrument tersebut mudah dimengerti siswa dan untuk mengetahui 

validitas teoritis dari instrumen tersebut. Setelah revisi atau perbaikan 

pada soal test instrumen, dilakuan uji instrumen pada kelas salah satu 

kelas XII IPA yaitu kelas XII IPA 3 di SMA Negeri 15 Bandung untuk 

menganalisis instrumen tes tersebut. 

Untuk menganalisis instrument tes tersebut, maka terlebih dahulu 

dilakukan: 

1) Pengujian validitas butir soal 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila 

alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. 

Uji validitas butir ini merupakan pengujian validitas yang 

dilakukan pada tiap butir soal yang diujikan (Suherman, 2003, 

hlm.102). 

Untuk menghitung validitas butir tiap soal menggunakan 

rumus Korelasi Product Moment Karl Pearson, yaitu: 

 

(Suherman, 2003, hlm.121) 

Keterangan : 

= banyaknya sampel data. 

 = Skor total yang diperoleh siswa. 
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= Skor setiap item soal yang diperoleh siswa. 

Kriterium dari koefisien validitas (Suherman,2003, hlm.112-

113) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Validitas Instrumen 

Koefisien Validitas (rxy) Kriteria  

00,190,0  xyr
 

Validitasnya sangat tinggi (sangat baik) 

90,070,0  xyr
 

validitas tinggi (baik) 

70,040,0  xyr
 

validitas sedang (cukup) 

40,020,0  xyr
 

validitas rendah (kurang) 

20,000,0  xyr
 

validitas sangat rendah 

 

Setelah instrumen diujicobakan dan dilakukan 

pengolahan data dengan bantuan aplikasi dari anates, diperoleh 

nilai koefisien validitas (rxy)sebesar 0,46. Berdasarkan Tabel 3.1 

dapat disimpulkan bahwa validitas seluruh butir soal dari instrumen 

tes yang telah dibuat termasuk kategori sedang (cukup).  

Sedangkan perhitungan validitas tiap butir soal serta 

interprestasinya disajikan dalam tabel 3.2. proses perhitungan 

validitas butir soal menggunakan aplikasi anates dapat dilihat pada 

lampiran.  

Tabel 3.2  

Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Tes Instrumen  
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Nomor 

Soal  

Koefisien Validitas 

(rxy)
 

Interprestasi  

1 0,601 Sedang / Signifikan 

2 0,869  Tinggi / Sangat Signifikan  

3 0,829 Tinggi / Sangat Signifikan 

 

 

2) Pengujian Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi (tes dan non tes) disebut reliabel apabila 

hasil evaluasi tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek 

yang sama.Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien 

reliabilitas tes bentuk uraian dikenal dengan rumus Alpha seperti di 

bawah ini. 

11r = 


























2

2

1
1

t

i

s

s

n

n

(Suherman, 2003, hlm.148) 

Keterangan: 

n = banyak butir soal.

 2

is = varians skor tiap item.

 2

ts
= varians skor total.

 Rumus varians   yaitu 

 =  

Tolok ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

alat evaluasi dapat digunakan tolok ukur yang dibuat oleh J.P 

Guilford (dalam Suherman, 2003, hlm.139) sebagai berikut : 

Tabel 3.3  

Kriteria Reliabilitas  
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Koefisien Reliabilitas Kriteria  

r11  0,20 derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20 r11   0,40    derajat reliabilitas rendah 

0,40 r11   0,60    derajat reliabilitas sedang 

0,60 r11   0,80    derajat reliabilitas tinggi 

0,80 r11   1,00     derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

Setelah instrumen diujicobakan dan dilakukan pengolahan 

data dengan bantuan aplikasi dari anates, diperoleh nilai koefisien 

reliabilitasnya sebesar 0,63. Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat 

disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen yang digunakan termasuk 

dalam kategori tinggi.  

 

3) Daya Pembeda 

Daya pembeda sebuah butir soal adalah kemampuan butir 

soal itu untuk membedakan antara siswa yang pandai atau 

berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. 

  Rumus menentukan daya pembeda uraian: 

 (Suherman, 2003, hlm.160) 

Keterangan:  

DP = Daya Pembeda. 

  = jumlah skor kelompok atas. 

  = jumlah skor kelompok bawah. 

  = jumlah skor ideal kelompok atas. 

Kriteria daya pembeda tiap butir soal yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut(Suherman, 2003, hlm.161) : 

Tabel 3.4  

Kriteria Daya Pembeda 
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Daya Pembeda  Kriteria  

0DP  Sangat jelek 

20,00  DP  Jelek 

40,020,0  DP  Cukup 

70,040,0  DP  Baik 

00,170,0  DP  Sangat baik 

 

Setelah instrumen diujicobakan dan dilakukan pengolahan 

data dengan bantuan aplikasi dari anates, diperoleh hasil 

perhitungan daya pembeda beserta yang kategorinya yang 

disajikan dalam tabel 3.5 berikut 

 

Tabel 3.5  

Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal  

No Soal Nilai Daya Pembeda  Interprestasi  

1 0,225  Cukup  

2 0,475 Baik  

3 0,225 Cukup  

 

4) Indeks Kesukaran 

Suatu hasil dari alat evaluasi dikatakan baik jika 

menghasilkan skor atau nilai yang membentuk distribusi normal, 

jika soal tersebut terlalu sukar, maka frekuensi distribusi yang 

paling banyak terletak pada skor yang rendah karena sebagian 

besar mendapat nilai jelek. Sebaiknya jika soal yang diberikan 

terlalu mudah, maka frekuensi distribusi yang paling banyak pada 

skor yang tinggi, karena sebagian besar siswa mendapat nilai baik. 

Rumus untuk menentukan indeks kesukaran soal tipe 

uraian: 
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(Suherman, 2003, hlm.170) 

Keterangan: 

IK = Indeks Kesukaran. 

= jumlah skor kelompok atas. 

= jumlah skor kelompok bawah. 

= jumlah skor ideal kelompok atas. 

= jumlah skor ideal kelompok bawah. 

Adapun klasifikasi indeks kesukaran yang digunakan 

(Suherman,2003, hlm. 170) adalah  

 

 

 

 

Tabel 3.6  

Kriteria Indeks Kesukaran  

Indeks Kesukaran  Kriteria  

IK = 0,00 soal terlalu sukar 

0,00 IK≤ 0,30 soal sukar 

0,30IK≤ 0,70 soal sedang 

0,70IK1,00 soal mudah 

IK = 1,00 soal terlalu mudah 

 

Setelah instrumen diujicobakan dan dilakukan pengolahan 

data dengan bantuan aplikasi dari anates, diperoleh hasil 

perhitungan indeks kesukaran soal yang disajikan dalam tabel 3.7  

Tabel 3.7  

Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran Soal  

No Soal  Indeks Kesukaran  Interprestasi  
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1 0,775 Mudah  

2 0,7125 Mudah  

3 0,775 Mudah  

 

Berikut adalah hasil rekapitulasi analisis pengolahan data 

uji coba yang disajikan pada tabel 3.8  

Tabel 3.8  

Rekapitulasi Analisis Butir Soal  

Validitas  : 0,46 (Interprestasi Sedang)  

Reliabilitas  : 0,63 (interprestasi Tinggi)  

No  
Validitas Soal  Daya Pembeda  Indeks Kesukaran 

Koef.  Ket.  DP Ket.  IK Ket.  

1 0,601 Sedang  0,225 Cukup  0,775 Mudah  

2 0,869 Tinggi  0,475 Baik  0,7125 Mudah  

3 0,829 Tinggi  0,225 Cukup  0,775 Mudah  

 

Berdasarkan validitas tes, validitas butir soal, reliabilitas, 

daya pembeda dan indeks kesukaran dari setiap butir soal yang 

diujicobakan serta pertimbangan indikator yang terkandung dalam 

setiap butir soal tersebut, maka ketiga soal tersebut akan 

digunakan.  

 

b) Instrumen Non Tes 

1) Angket  

Angket atau quisioner adalah lembar pernyataan-

pernyataan yang dimaksudkan untuk mengetahui/menilai 

responden berkenaan dengan aspek afektif-sikap terhadap sesuatu 

hal.Angket dalam penelitian ini digunakan untuk melihat respon 

atau pandangan siswa terhadap pembelajaran Problem Based 
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Instruction untuk meningkatkan kemampuan kreativitas matematis 

siswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur respon siswa 

adalah skala Likert. Angket disajikan dalam bentuk pernyataan 

positif  (favorable) dan pernyataan negatif (unfavorable). Skor 

penilaian dapat dilihat pada tabel 3.9  

Tabel 3.9  

Skor Angket  

Pernyataan Angket 
Skor  

Positif  Negatif  

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Tidak  Setuju (TS)  2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS)  1 5 

 

 

 

2) Lembar observasi 

Observasi ini bertujuan memperoleh data tentang proses 

pembelajaran. Observasi ini dilakukan oleh rekan mahasiswa atau 

guru yang telah mengetahui dan telah memahami pembelajaran 

matematika, sehingga dapat mengamati dengan benar bagaimana 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

E. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan, sebagai berikut  

1. Tahap Persiapan  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai berikut  
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a. Identifikasi masalah mengenai bahan ajar, merencanakan 

pembelajaran, serta alat dan bahan yang akan digunakan.  

b. Membuat Proposal Penelitian. 

c. Menentukan materi ajar. 

d. Menyusun instrumen penelitian. 

e. Melakukan proses bimbingan. 

f. Melakukan perizinan tempat untuk uji instrumen. 

g. Pengujian istrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

mengetahui kualitasnya. Uji instrumen ini diberikan terhadap 

subyek lain di luar subyek penelitian, tetapi mempunyai 

kemampuan yang setara dengan subyek dalam penelitian yang 

akan dilakukan.  

h. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan lembar observasi. 

i. Melakukan perizinan tempat untuk penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai berikut  

a. Pemilihan dua sampel penelitian dari populasi yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sesuai beberapa pertimbangan.  

b. Memberikan pretest pada kedua kelas, kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas. Di kelas 

kontrol, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

modelDiscovery Learning. Sedangkan di kelas eksperimen, 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan modelProblem 

Based Instruction.  

d. Memberikan posttestpada kedua kelas, kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

e. Melakukan observasi kelas pada setiap pembelajaran.  
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f. Memberikan jurnal harian pada seiap akhir pertemuan dan angket 

pada pertemuan terakhir untuk mengetahui kesan dan respon siswa 

di kelas eksperimen terhadap pembelajaran yang dilaksanakan.  

3. Tahap Refleksi dan Evaluasi  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai berikut 

a. Pengumpulan hasil data kualitatif dan kuantitatif.  

b. Mengolah dan menganalisis data kuantitatif berupa hasil pretest 

dan hasil posttest. 

c. Mengolah dan menganalisis data kualitatif berupa jurnal harian, 

angket siswa dan lembar observasi. 

d. Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. 

 

F. Teknik Pengolah Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

data yang bersifat kuantitatif dan data yang bersifat kualitatif, adapun prosedur 

analisis tiap data adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif meliputi data hasil pre-test dan post-test serta data 

indeks gain. 

1) Analisis Data pre-test dan post-test 

Analisis data pre-test dan post-test digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah diberi perlakuan. Untuk mempermudah dalam 

melakukan pengolahan data, semua pengujian statistik pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan softwere SPSS 20. 

Adapun urutan langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari 

masing-masing kelompok sampel berdistribusi normal atau 
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tidak.Untuk menghitung normalitas distribusi masing-masing 

kelompok sampel digunakan uji Shapirov - Wilk. 

b) Uji Homogenitas 

Jika masing – masing kelompok berdistribusi normal, 

maka dilanjutkan dengan pengujian homogenitas varians kedua 

kelas menggunakan uji F atau Levene’s test Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok 

sampel mempunyai varians populasi yang homogen atau tidak. 

c) Uji t atau uji t’ 

Uji t dilakukan untuk menguji kesamaan dua rataan 

pretes, menguji perbedaan dua rataan postes. 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji t 

(Independent Sample Test). 

 Jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

tidak homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan 

uji t` (Independent Sample Test). 

 Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji 

statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitney. 
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Berikut disajikan diagram prosedur  pengolahan data 

kuantitaif 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdistribusi                    Tidak Berdistribusi   

Normal                                          Normal 

 
 

 

  Homogen        Tak Homogen 

 

 

 

Gambar 3.1 diagram prosedur  pengolahan data kuantitaif 

 

2) Analisis Data Gain Ternormalisasi 

Indeks gain digunakan untuk melihat kualitas peningkatan 

kemampuan kreativitas matematis siswa di masing – masing kelas 

diberi perlakuan dengan melihat hasil pretes dan postes. Indeks 

gain adalah gain ternormalisasi yang dihitung dengan 

menggunakan rumus, 

 

Kriteria indeks gain adalah sebagai berikut(Zahria, 2011, hlm.51): 

Tabel 3.10  

Kriteria Indeks Gain 

Skala Indeks Gain  Kriteria  

Data Skor Pretest, Posttest 

Dan Indeks Gain Ternormalisasi  

Uji Normalisasi  

Uji non-parametrik 

Mann-Whitney  

Uji Homogenitas 

Uji t  Uji t’  
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 Tinggi 

 
Sedang 

 Rendah 

b. Analisis Data Kualitatif 

1) Angket 

 Angket diberikan setelah seluruh pembelajaran dilakukan 

(pertemuan terakhir).Data yang diperoleh, kemudian 

dipersentasekan sebelum dilakukan penafsiran dengan 

menggunakan rumus: 

  
%100

n

f
P

                 (Zahria, 2011, hlm.42)
 

Keterangan :  

P = persentase jawaban 

f = frekuensi jawaban 

n = banyak responden 

Kemudian dilakukan penafsiran dengan menggunakan kategori 

yang pada tabel berikut. 

Tabel 3.11 

Interpretasi Persentase Angket 

Besar Presentase  Tafsiran  

 
Tidak ada  

 
Sebagian kecil  

 
Hampir setengahnya  

 
Setengahnya  

 
Sebagian besar  

 
Pada umumnya  

 
Seluruhnya  
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2) Jurnal Harian 

Data yang terkumpul, dipisahkan mana yang termasuk ke 

dalam respon positif dan mana yang termasuk respon 

negatif.Kemudian dianalisis secara deskriptif. 

 

 

3) Analisis Lembar Observasi 

Data yang diperoleh melalui lembar observasi dimaksudkan 

untuk mengetahui proses selama pembelajaran berlangsung yang 

tidak teramati oleh peneliti. Data tersebut kemudian disimpulkan. 

 


