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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Discovery Learning dan Ceramah tanya jawab terhadap 

keterampilan berpikir kreatif dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan siswa 

ditinjau dari Gaya Kognitif siswa pada mata pelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan program keahlian Multimedia SMKN 2 Kota Garut. Model 

pembelajaran Discovery Learning dan Eksplository sebagai perlakuan,  Gaya 

Kognitif siswa sebagai variabel moderator, sedangkan yang menjadi variabel 

terikat (dependent) adalah Keterampilan berpikir Kreatif. Objek penelitian ini 

adalah siswa kelas XI  program keahliah Multimedia SMKN 2 Kota Garut. 

 

3.2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan bertempat di SMKN 2 Kota Garut. Kelas XI semester 

genap tahun ajaran 2014/2015. Penelitian dilakukan secara bertahap. 

1) Tahap persiapan, meliputi: pengajuan judul, bimbingan pada pembimbing 

akademik, pembuatan proposal,permohonan izin dan survey pada sekolah. 

2) Tahap pelaksanaan, meliputi: observasi awal, uji coba instrument, 

pengarahan penelitian pada sekolah, pelaksanaan pengajaran, dan 

pengambilan data. 

3) Tahap penyelesaian yaitu analisis data dan penyususnan laporan. 

  

3.3. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian quasi 

eksperimen. 

Langkah-langkah Penelitian Eksperimen 

Menurut Sukardi, (2003) pada umumnya, penelitian eksperirnental 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut : 



45 

 

Mirsya Iryani, 2015 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN ( DISCOVERY LEARNING ) DALAM 
MEMBENTUK KETERAMPULAN BERPIKIR KREATIF SISWA DILIHAT DARI GAYA KOGNITIF SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan 

yang hendak dipecahkan. 

2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. 

3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, 

memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan 

merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. 

4. Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup kegiatan: 

a. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi 

memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. 

b. Memilih rancangan penelitian yang tepat. 

c. Menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta 

memilih sejumlah subjek penelitian. 

d. Membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen. 

e. Membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi 

pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk 

mengambil data yang diperlukan. 

f. Mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis 

Langkah selanjutnya adalah : 

1. Melaksanakan eksperimen dengan menggunakan metode Discovery 

Learning di kelas eksperimen dan Ceramah tanya jawab dikelas control 

pada SMKN 2 kota Garut. 

2. Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. 

3. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel 

yang telah ditentukan yaitu Gaya Kognitif  dan Keterampilan berpikir 

kreatif pelajaran Kewirausahaan materi merencanakan usaha kecil. 

4. Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik 

statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. 

5. Menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan 

pembuatan laporan. 
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3.4.Desain Penelitian 

Rancangan penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning dan Ceramah 

Tanya jawab terhadap keterampilan berpikir kreatif ditinjau dari Gaya Kognitif 

siswa pada materi pelajaran merencanakan usaha dengan memperhatikan variabel 

yang terlibat. Untuk tujuan penelitian ini maka digunakan anova dua jalan, desain 

faktorial 2 x 2. 

 

Tabel 3.1 Desain Faktorial  

 

 

Metode pembelajaran 

Discovery 

Learning 

 

A1 

Eksplository 

Learning 

 

A2 

 

 

Gaya 

Kognitif 

 

Field 

Independent 

B1 

 

A1 B1 

 

A2 B1 

Field 

Dependent 

B2 

 

A1 B2 

 

A2 B2 

 

Subjek pada kelompok eksperimen diberi tes Gaya Kognitif terlebih 

dahulu untuk mengetahui gaya kognitif dari tiap siswa, kemudian pada kelas 

eksperimen diberi pretest berpikir kreatif perlakuan Metode Discovery Learning 

dan Ceramah tanya jawab. Setelah pembelajaran, kelas eksperimen diberi posttest 

berpikir kreatif menggunakan soal yang sama dengan pretest. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kreatif kewirausahaan siswa 

setelah diberikan perlakuan. Desain penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 

3.1.  
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Keterangan:  

A1 B1 : Keterampilan berfikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang 

memiliki gaya kognitif Field Independent menggunakan metode 

Discovery Learning.  

A1 B2 : Keteramilan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen yang 

memiliki gaya kognitif Field Dependent menggunakan metode 

Discovery Learning. 

A2B1 : Keterampilan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol yang 

memiliki gaya kognitif Field Independent menggunakan metode 

Ceramah tanya jawab.   

A2 B2 : Keterampilan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol yang 

memiliki gaya kognitif Field Dependent menggunakan metode 

Ceramah tanya jawab. 

 

3.5. Populasi Dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi. 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penentuan populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas eksperimen kelas XI Program Keahlian 

Multimedia SMKN 2 kota Garut.  

 

3.5.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Yang dimaksud dengan mengeneralisasikan adalah 

mengangkat kesimpulan penelitian  sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 
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Pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan cluster random 

sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel bukan didasarkan individual, tetapi 

lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara alami 

berkumpul bersama (Sukardi, 2003:61). Sampel penelitian yaitu  kelas XI 

Multimedia SMKN 2 Kota Garut. Satu kelas XI Multimedia 3 sebagai kelas 

eksperimen dengan menggunakan metode Discovery Learning dan kelas XI 

Multimedia 1 sebagai kelas Kontrol dengan metode Ceramah tanya jawab. 

   

3.6. Metode Pengumpulan data 

Agar diperoleh data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode tes, Test awal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah test Gaya Kognitif berupa tes gambar yang 

disebut GEFT (Group Embelded Figure Test) oleh Witkin yang telah di alih 

bahasakan oleh Prof Ahmad Hinduan. Adapun tes ini bertujuan untuk melihat 

kecenderungan gaya kognitif perorang siswa. Setelah diujikan Gaya Kognitifnya 

siswa di berikan preetest  dan postest tentang berpikir kreatif, pilihan soal yang 

digunakan berupa soal essay sebayak 7 pertanyaan berupa pemecahan kasus.  

 

3.7.Instrumen Penelitian  

Instrument pada penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu ; 

3.7.1 Instrument pengambilan data 

b) Alat tes gaya kognitif siswa  

Instrumen tes gaya kognitif siswa merupakan instrument tes GEFT 

(Group Embelded Figure Test) yang di kembangkan oleh Witkin dan di 

alih bahasakan, ter berupa gambar yang akan menyimpulkan 

kecenderungan siswa bergaya kognitif field dependent atau gaya kognitif 

siswa adalah  field independent. 

 

c) Alat Tes Keterampilan Berpikir Kritis 
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Instrumen keterampilan berpikir kritis berupa tes tertulis, dalam bentuk 

essay. Untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa sebelum 

mendapatkan perlakuan dilakukan pretest, sedangkan untuk mengukur  

keterampilan berpikir kreatif siswa setelah mendapat perlakuan dilakukan 

posttest. Instrumen keterampilan berpikir kritis di validasi oleh dosen 

pembimbing dan akan di uji coba pada subjek yang telah mempelajari 

materi yang akan diukur dalam instrumen tersebut. 

 

3.7.2 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan 

penelitian; (2) tahap pelaksanaan penelitian; (3) tahap akhir. Secara garis besar 

kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan penelitian 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain: 

a) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan (Lembar 

Kerja Siswa (LKS)  

b) Membuat lembar observasi perilaku siswa selama pembelajaran 

c) Membuat kisi-kisi instrumen keterampilan berpikir kreatif yang 

mencakup pokok bahasan, aspek keterampilan berpikir kreatif serta 

kriteria penilaian.  

d) Membuat instrumen penelitian meliputi tes keterampilan berpikir 

kreatif berdasarkan kisi-kisi. 

e) Mengkonsultasikan instrumen penelitian pada dosen pembimbing 

f) Melakukan uji coba instrumen  

g) Melakukan revisi instrumen berdasarkan hasil analisis uji coba 

instrumen 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian meliputi: 

a) Pelaksanaan tes gaya kognitif 

b) Pelaksanaan tes kemampuan awal dan pretest. 

c) Pelaksanaan pembelajaran yaitu untuk kelompok eksperimen 

perlakuan metode discovery learning dan kelompok kontrol 

menggunakan metode konvensional. 

d) Pelaksanaan observasi selama pelaksanaan pembelajaran. 

e) Melakukan posttest pada kedua kelompok untuk mengetahui 

keterampilan berpikir kreatif setelah penerapan metode discovery 
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learning pada kelas eksperimen dan  metode konvensional pada kelas 

kontrol. 

3. Tahap akhir 

a) Mengumpulkan data hasil penelitian 

b) Pengolahan data hasil penelitian 

c) Pembahasan hasil temuan penelitian 

d) Pembuatan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

e) Pembuatan laporan hasil penelitian 

  

Sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan maka dibuat alur 

penelitian seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyusun RPP, instrumen, lembar observasi 

 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Pengkajian dan revisi 

Penentuan subjek penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest  

Metode Discovery 

Learning 

Metode konvensional 

Posttest 

Analisis data 

Temuan dan Pembahasan 

Studi Pendahuluan Studi Literatur 

Perancangan Penelitian 
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Gambar 3.1 Alur penelitian 

 

 

 

3.7.3 Uji coba instrument 

 

Uji coba instrument ini dilakukan untuk mengetahui apakah soal-soal test 

yang diberikan benar-benar valid dan reliable atau tidak. Tes ini diberikan kepada 

populasi yang tidak dijadikan sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini uji 

coba diberikan kepada kelas XII TITL 2. 

   

a. Uji Validitas 

Validitas menurut Arikunto, S (2010:168), “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat keshahihan atau keabsahan suatu 

instrument”. Sebuah instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa 

yang diinginkan atau dengan kata lain instrument tersebut dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.  

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran antara hasil 

tes dengan kriterium adalah teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson.     

Rumus korelasi product moment : 

𝑟𝑥𝑦=

𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

(Sumber, Sudjana, 2004:369)  

dimana : 

Simpulan dan Saran 
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rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan  

N = banyaknya data 

Tingkat hubungan biasa diberikan notasi r (relation) dan hubungan 

X dan Y dinotasikan dengan rxy. Dalam memberikan penafsiran koefisien 

korelasi, rxy akan dibandingkan dengan rtabel . Nilai rtabel akan menjadi 

penentu apakah hubungan X dan Y (rxy) signifikan atau terjadi secara 

kebetulan. Toleransi kesalahan yang seringkali digunakan adalah 1% atau 

5%. Sehingga perhitungan instrument dikatakan valid apabila r hitung > r 

tabel. dalam penelitiannya ini perhitungan uji validitas menggunakan 

program EXCEL.  

 

b. Uji Reliabititas 

Menurut Arikunto (2010: 178) “Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”.  

Uji realibilitas, dihitung dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

 

 

     (Sumber, Purwanto, 2011:175) 

Keterangan :  

r11 =  reliabilitas yang dicari 

n = jumlah item 

𝑠𝑖
2 = varians item 

𝑠𝑡
2 = varians total 

 Langkah – langkah: 

1. Menyusun tabel persiapan 

2. Menghitung varians item 

𝐫𝟏𝟏 =  (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝒔𝒊
𝟐

𝒔𝒕
𝟐

) 
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𝑠𝑖
2 =  

∑ 𝑥𝑖
2 −  

(∑ 𝑥𝑖)2

𝑛
𝑛

 

3. Menghitung varians total 

𝑠𝑡
2 =  

∑ 𝑥𝑡
2 −  

(∑ 𝑥𝑡)2

𝑛
𝑛

 

4. Menghitung reliabilitas dengan rumus 

Keputusannya dengan membandingkan rhitung dengan r tabel, dengan 

ketentuan jika   rhitung >  r tabel berarti reliabel dan rhitung ≤  r tabel berarti 

tidak reliabel. 

c. Tingkat kesukaran  

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal 

tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang 

menunjukan sukar atau mudahnya sesuatu soal. (Arikunto, 1999: 207).  

Cara menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes Untuk menghitung 

tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan: 

𝑇𝐾 =  
𝑆𝐴 +  𝑆𝐵

𝐼𝐴 +  𝐼𝐵
 × 100% 

 (Karno To, 1996) 

 

Indeks kesukaran diklasifikasikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. 

 Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

 

P-P Tingkat 

kesukaran 

0 – 15% Sangat sukar 

16% - 30% Sukar 

31% - 70% Sedang 

71% - 85% Mudah 

86% - 100% Sangat Mudah 

(Karno To, 1996) 

 

d. Daya Pembeda  
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Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah (Arikunto, 1999 : 211).  

 

 

 

Cara menentukan daya pembeda butir tes Daya pembeda butir soal 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 

𝐷𝑃 =  
𝑆𝑎 −  𝑆𝑏

𝐼𝑎
 𝑥 100% 

(Karno To, 1996) 

 

Kriteria indeks daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 

Kriteria indeks daya pembeda 

 

DP Kualifikasi 

Negative – 9% Sangat Buruk 

10% - 19% Buruk 

20% - 29% Cukup 

30% - 49% Baik 

50% ke atas Sangat Baik 

(Karno To , 1996) 

 

3.8.Teknik analisis data 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dengan  

menggunakan Model pembelajaran Discovery Learning dan Ceramah tanya 

jawab maka dapat diketahui dengan menggunakan gain ternormalisasi.  

Tabel.3.10 

Kriteria Indeks Gain 

 

Indeks Gain Interpretasi 

g > 0.70 Tinggi 
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0,30 < g ∙ 0,70 Sedang 

g ∙ 0, 30 Rendah 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake (1998: 2) bahwa dengan 

mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternormalisir maka secara kasar akan 

dapatmengukur efektifitas  suatu pembelajaran dalam pemahaman konseptual.  

 

Berikut ini adalah rumus gain ternormalisasi (Meltzer, 2002): 

 

< 𝑔 > =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan indeks gain <g> , 

menurut klasifikasi Meltzer (2002)  dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

 

3.9.Statistik Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah menggunakan Uji-

t  dan Anova (analysis of variance) dengan interaksi.  Uji-t ini dilakukan 

untuk menguji hipotesis nomor 1 dan 2, sedangkan uji anova dilakukan untuk 

menguji hipotesis nomor 3,4, dan 5. Dalam analysis of variance dua arah 

dengan interaksi terdapat tiga hipotesis yang digunakan yaitu apakah ada 

perbedaan rata-rata antar kategori baik kategoeri berdasarkan baris maupun 

kolom. hipotesis tambahan satu lagi yaitu apakah ada interaksi antara kategori 

baris dan kolom. Berikut hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 

Pengujian Hipotesis 

 

Masalah Hipotesis Hipotesis 

Statistik 

Statistik 

Uji 

Kriteria 

Uji 

Sumber 

1. Apakah ada 

perbedaan 

keterampilan 

Keterampilan 

berpikir kreatif 

siswa di kelas 

Ho : Ȳ 

post = Ȳ 

pre 

Paired – 

Samples t 

Test 

Ho 

ditolak 

jika p-

Kusnendi 

(2013) 
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berfikir kreatif 

siswa dalam 

pembelajaran 

prakarya dan 

kewirausahaan 

sebelum dan 

sesudah 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

discovery 

learning ? 

eksperimen 

jurusan teknik 

multimedia 

sesudah 

menggunakan 

metode 

discovery 

learning lebih 

tinggi 

dibanding 

dengan 

sebelum 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

discovery 

learning. 

 

H1 : Ȳ 

post ≠ 

Ȳpre 

value 

≤0,05 

2. Apakah ada 

perbedaan 

keterampilan 

berfikir kreatif 

siswa dalam 

pembelajaran 

prakarya dan 

kewirausahaan 

sebelum dan 

sesudah 

menggunakan 

metode 

ceramah tanya 

jawab ? 

 

Keterampilan 

berpikir kreatif 

siswa di kelas 

kontrol jurusan 

teknik 

multimedia 

sesudah 

pembelajaran 

lebih tinggi 

dibanding 

dengan 

sebelum 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

ceramah tanya 

jawab. 

Ho : Ȳ 

post = Ȳ 

pre 

H1 : Ȳ 

post ≠ 

Ȳpre 

Paired – 

Samples t 

Test 

Ho 

ditolak 

jika p-

value 

≤0,05 

Kusnendi 

(2013) 

3.Apakah 

penggunaan 

metode 

pembelajaran 

Discovery 

learning dan 

ceramah tanya 

jawab 

mempengaruhi 

keteramilan 

Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

Discovery 

learning dan 

ceramah tanya 

jawab 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

 Analyss of 

Variaance 

(Anava 

dua jalan) 

Ho 

ditolak 

jika p-

value 

≤0,05 

Kusnendi 

(2015) 



57 

 

Mirsya Iryani, 2015 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN ( DISCOVERY LEARNING ) DALAM 
MEMBENTUK KETERAMPULAN BERPIKIR KREATIF SISWA DILIHAT DARI GAYA KOGNITIF SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berfikir kreatif 

siswa kelas XI 

jurusan 

multimedia? 

 

keterampilan 

berfikir kreatif 

siswa kelas XI 

jurusan 

multimedia. 

 

4. Apakah 

Gaya kognitif 

tiap siswa 

berpengaruh 

terhadap 

keterampilan 

berfikir kreatif 

dalam 

pembelajaran  

kewirausahaan 

?  

Gaya kognitif 

tiap siswa 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keterampilan 

berfikir kreatif 

dalam 

pembelajaran 

kewirausahaan. 

 Analysis 

of 

variance 

(Anava) 

Ho 

ditolak 

jika p-

value 

≤0,05 

Kusnendi 

(2015) 

5. Apakah ada 

pengaruh 

interaksi 

antara metode 

pembelajaran 

Discovery 

Learning dan 

metode 

Ceramah 

tanya jawab 

dengan gaya 

kognitif 

terhadap 

keterampilan 

berpikir 

kreatif siswa? 

Terdapat 

pengaruh 

interaksi antara 

metode 

pembelajaran 

discovery dan 

ceramah tanya 

jawab dengan 

gaya kognitif 

terhadap 

keterampilan 

berpikir kreatif 

kewirausahaan 

siswa. 

 Analiyis 

of 

variance 

(Anava) 

Ho 

ditolak 

jika p-

value 

≤0,05 

Kusnendi 

(2015) 

 

Model : Xijk = µ+αi + βj+ (αβ) ij+ ɛijk 

Untuk i = 1,2,… j = 1,2,…. dan k =1,2,…. 

di mana : 

Xijk  = Pengamatan perlakuan ke-I faktor baris (Gaya Kognitif) dan perlakuan ke-j 

faktor kolom (Metode Pembelajaran) 

µ  = Rata-rata umum (Grand mean) 

αi  = Pengaruh faktor baris ( Gaya Kognitif ) perlakuan ke-i 
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βj  = Pengaruh faktor kolom (Metode Pembelajaran) perlakuan ke –j 

(αβ) ij  = Pengaruh interaksi antara faktor baris (Gaya Kognitif)  perlakuan ke-I 

dengan faktor kolom (Metode Pembelajaran) perlakuan ke – j  

ɛijk  = Error random dari pengamatan pada blok ke – I yang mendapat perlakuan 

ke-j 

(Kusnendi, 2015) 

 

Pengolahan data pretes dan postes dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui uji signifikansi yang digunakan 

selanjutnya, yaitu statistik parametrik atau nonparametrik. Ketika data memenuhi 

uji normalitas dan homogenitas, selanjutnya dilakukan uji statistik parametrik. 

Sedangkan ketika data tidak memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas, 

selanjutnya dilakukan uji statistik nonparametrik. Analisis data statistik 

menggunakan program SPSS for Windows versi 21.0. 

 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah program SPSS 

20. Prosedur uji normalitas adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis: 

H 0 = Sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

H1 = sampel tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

3) Statistik Uji : Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

4) Keputusan Uji : 

H 0 diterima jika p-value > taraf signifikansi α 

H 0 ditolak jika p-value < taraf signifikansi α. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dengan program SPSS 20 dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis : 



59 

 

Mirsya Iryani, 2015 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN ( DISCOVERY LEARNING ) DALAM 
MEMBENTUK KETERAMPULAN BERPIKIR KREATIF SISWA DILIHAT DARI GAYA KOGNITIF SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

H0 = Semua variansi homogen (sama) 

H 1 = Tidak semua variansi homogen (tidak sama) 

1) Taraf signifikansi α = 0,05 

2) Kriteria pengujian Ho ditolak jika p-value < α 

3) Statistik Uji Homogenety  

Pengujian hipotesis untuk mengolah data yang berupa angka 

sehingga dapat ditarik suatu keputusan dengan analisis Varians atau 

Anova. 

SPSS 20. 

Tujuan analisis variansi dua jalur pada penelitian ini adalah untuk 

menguji signifikansi efek dua variabel, variabel bebas A (metode 

pembelajaran), Variabel moderator B (kemampuan awal), terhadap 

variabel terikat yaitu Pemahaman konsep. 

 

 

c. Model  

Xijk = µ+αi + βj+ (αβ) ij+ ɛijk 

(Kusnendi, 2015) 

 

Untuk i = 1,2,… j = 1,2,…. dan k =1,2,…. 

di mana : 

Xijk  = Pengamatan perlakuan ke-I faktor baris (Gaya Kognitif) dan perlakuan ke-j 

faktor kolom (Metode Pembelajaran) 

µ  = Rata-rata umum (Grand mean) 

αi  = Pengaruh faktor baris ( Gaya Kognitif ) perlakuan ke-i 

βj  = Pengaruh faktor kolom (Metode Pembelajaran) perlakuan ke –j 

(αβ) ij  = Pengaruh interaksi antara faktor baris (Gaya Kognitif)  perlakuan ke-I 

dengan faktor kolom (Metode Pembelajaran) perlakuan ke – j  

ɛijk  = Error random dari pengamatan pada blok ke – I yang mendapat perlakuan 

ke-j 
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d. Hipotesis Statistik 

1) Pengujian hipotesis statistic 1 dan 2 dengan Uji t : 

(1) 1 Ho : Ȳ post = Ȳ pre (tidak ada perbedaan pemahaman konsep sebelum 

dan sesudah perlakuan pada metode Discovery Learning) 

H1 : Ȳ post ≠ Ȳpre ( Terdapat perbedaan pemahaman konsep sebelum dan 

sesudah perlakuan pada metode Discovery Learning) 

(2) Ho : Ȳ post = Ȳ pre (Tidak ada perbedaan pemahaman konsep sebelum 

dan sesudah perlakuan pada metode Ceramah Tanya jawab) 

H1 : Ȳ post ≠ Ȳpre ( Terdapat perbedaan pemahaman konsep sebelum dan 

sesudah perlakuan pada metode Ceramah Tanya jawab) 

 

2) Pengujian Hipotesis Statistik 3, 4, dan 5 

a. Pengujian efek utama : 

a).H0 : αi = 0 tidak ada pengaruh faktor Gaya Kognitif terhadap Keterampilan 

berpikir kreatif 

   Ha : αi ≠ 0 paling sedikit ada satu αi yang tidak nol (ada pengaruh faktor gaya 

kognitif terhadap Keterampilan berpikir kreatif) 

b).H0 : βj = 0 tidak ada pengaruh faktor metode pembelajaran Discovery Learning 

dan Ceramah tanya jawab terhadap Keterampilan berpikir kreatif 

    Ha : βj ≠ 0 paling sedikit ada satu βj yang tidak nol (ada pengaruh faktor 

metode pembelajaran Discovery Learning dan Ceramah tanya jawab terhadap 

Keterampilan berpikir kreatif). 

 

Tabel 3.12 

ANOVA 

 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat Rata-Rata 

(KR) 

F Hitung 

Baris (r) r– 1 JKB KRB = JKB (r-1) F1 = KRB/KRE 

Kolom (c) c – 1 JKK KRK = JKK/ (c-1) F2 = KRK/KRE 

Interaksi (r-1) (c-1) JKI KRI (JKI/ (r-1) (c-1) F3 = KRI/KRE 

Error rc(n-1) JKE KRE = JKE / (rc(n-1)  



61 

 

Mirsya Iryani, 2015 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENEMUAN ( DISCOVERY LEARNING ) DALAM 
MEMBENTUK KETERAMPULAN BERPIKIR KREATIF SISWA DILIHAT DARI GAYA KOGNITIF SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Total rcn-1 JKT   

Sumber: Kusnendi (2015) 

Effect Size Untuk uji Anova dengan mencari eta squared : 

 Pengaruh perlakuan baris : ɳ2
r = 

𝐽𝐾𝐵

𝐽𝐾𝑇
 

 Pengaruh perlakuan kolom : ɳ2
c = 

𝐽𝐾𝐾

𝐽𝐾𝑇
 

 Pengaruh interaksi : ɳ2
I = 

𝐽𝐾𝐼

𝐽𝐾𝑇
  

( Kusnendi, 2015) 

 

 

b. Pengujian Interaksi : 

c).H0 : (αβ) = 0 tidak ada pengaruh interaksi antara metode pemebelajaran dan 

gaya kognitif terhadap keterampilan berpikir kreatif. 

    Ha: (αβ) ≠ 0 ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan gaya 

kognitif terhadap keterampilan berpikir kreatif. 

 

Dimana : 

JKT = Jumlah kuadrat total  

JKB = Jumlah kuadrat baris (kemampuan awal) 

JKK = Jumlah kuadrat kolom (metode pembelajaran) 

JKI = jumlah Kuadrat interaksi (kemampuan awal, metode pembelajaran dan 

pemahman konsep) 

JKE = Jumlah kuadrad error = JKT – JKB –JKK – JKI 

 

Kuadrat Rata-rata (Mean Squares) : 

 KRB = JKB / (r-1)  

 KRK = JKK/ (c-1)  

 KRI = JK(I)/ ((r-1)(c-1))  

 KRE = JKE/ (rc(n-1)  
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(Kusnendi, 2015) 

Statistik Uji F ; 

 F1 = KRB/KRE  

 F2 = KRK/KRE  

 F3 = KRI/KRE 

 (Kusnendi, 2015) 


