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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian metode penelitian yang akan membahas mengenai 

lokasi dan sampel penelitian, pendekatan penelitian, desain penelitian, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

A. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Falah Dago 

Bandung yang berlokasi di Jl. Cisitu No. 52, Dago, Coblong, Bandung. Populasi 

adalah seluruh wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006, hlm. 90). 

Menurut Sukmadinata (2013, hlm. 250-251), populasi dapat dibedakan 

menjadi populasi umum dan populasi target. Populasi umum pada penelitian ini 

yaitu kreativitas seluruh peserta didik kelas VII di SMP Al-Falah Dago Bandung 

tahun ajaran 2015/2016. Sedangkan, populasi target pada penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas VII di SMP Al-Falah Dago Bandung tahun ajaran 2015/2016 

yang tingkat kreativitasnya berasa pada kategori sangat rendah. 

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Noor,  2011, 

hlm. 147). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability 

sample dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. 

Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan adalah sampling 

purposive, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel ini adalah batasan jumlah anggota 

dalam kegiatan bimbingan kelompok. Rusmana (2009, hlm. 14) menyebutkan 

bahwa jumlah anggota dalam bimbingan kelompok berkisar antara 2-15 orang. 

Maka, sampel yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas VII di 

SMP Al-Falah Dago Bandung yang tingkat kreativitasnya berada pada kategori 

sangat rendah berjumlah 15 orang.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa pendekatan atau strategi yang 

biasa digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran (gabungan 

kualitatif dan kuantitatif). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang dirancang untuk menjawab hipotesis secara spesifik. Data hasil 

penelitian dijelaskan secara akurat dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

secara nyata dalam bentuk angka sehingga memudahkan proses analisis dan 

penafsirannya (Sukmadinata, 2006, hlm. 194). 

C. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pra-eksperimen, yaitu 

metode penelitian eksperimen yang tidak ada pengontrol variabel sama sekali 

tetapi desain dan perlakuannya seperti eksperimen (Sugiyono, 2006, hlm. 109) 

Desain penelitian yang digunakan adalah one-group pretest-posttest, yaitu 

desain eksperimen dengan memberikan pre-test sebelum dan post-test sesudah 

diberikan treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik sinektik 

untuk untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. 

Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

𝑶𝟏             X                𝑶𝟐 

 

Keterangan : 

𝑂1      =  Hasil pengukuran sebelum diberikan perlakuan (treatment) 

X       =  Pemberian perlakuan (treatment) 

𝑂2      =  Hasil pengukuran setelah diberikan perlakuan (treatment) 

       (Sugiyono, 2006, hlm. 110) 
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D. Definisi Operasional Variabel (DOV) 

1. Kreativitas 

Kreativitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan peserta 

didik kelas VII di SMP Al-Falah Dago Bandung tahun ajaran 2015/2016 yang 

mencerminkan kelancaran (fluency) dalam berpikir kreatif sehingga dapat 

menemukan berbagai gagasan unik dan baru. 

2. Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sinektik 

Bimbingan kelompok dengan teknik sinektik yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu suatu layanan intervensi yang dilakukan dalam strategi 

bimbingan kelompok dan dilakukan sebanyak lima sesi dengan mengajak peserta 

didik untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif menggunakan analogi metafor 

(kiasan), serta layanan  intervensi ini dikhususkan untuk meningkatkan kreativitas 

peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung. Rangkaian kegiatan 

layanan intervensi diawali dengan melakukan pendekatan dan kesepakatan 

(kontrak kelompok) bersama peserta didik, melaksanakan bimbingan kelompok 

dengan teknik sinektik analogi fantasi, melaksanakan bimbingan kelompok 

dengan teknik sinektik analogi langsung, melaksanakan bimbingan kelompok 

dengan teknik sinektik analogi pribadi, serta melakukan evaluasi kegiatan secara 

keseluruhan.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan dan Jenis Instrumen 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah kreativitas. Data kreativitas 

peserta didik diungkap dengan menggunakan instrumen yang tersedia di LPPB 

UPI yakni tes pemikiran kreatif yang terdiri dari subtes verbal (berpikir kreatif 

dengan menggunakan kata-kata) dan figural (berpikir kreatif dengan 

menggambar). Norma pada tes ini hanya mengungkap salah satu cara berpikir 

kreatif yang dikembangkan dari teori Torrance, yaitu fluency (kelancaran). 

Meskipun demikian, instrumen ini efektif untuk mengungkap kreativitas peserta 

didik. Hal tersebut terbukti secara empirik melalui penelitian yang dilakukan 
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Nurzaeni (2014) tentang validitas prediktif skor tes motif berprestasi dan tes 

kreativitas terhadap prestasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan skor 

kreativitas dapat menjadi prediktor terhadap prestasi belajar siswa. Jenis 

instrumen yang digunakan adalah instrumen tes, yaitu teknik pengukuran yang 

bersifat mengukur karena menggunakan instrumen yang telah distandarisasikan. 

2. Kategorisasi 

Pengkategorisasian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat 

kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung. Berikut adalah 

lima kategori berdasarkan kriteria penilaian kreativitas (LPPB FIP UPI), dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Penilaian Kreativitas 

Kriteria Skor Keterangan 

Sangat tinggi ≥ 65 Kriteria skor sangat tinggi (ST) sebesar 81%-

100% yaitu : 

a) Siswa memiliki kemampuan 

menghasilkan banyak gagasan 

b) Siswa memiliki kemampuan 

mengungkapkan bermacam-macam 

pemecahan masalah 

c) Siswa memiliki kemampuan untuk 

mencetuskan gagasan 

Tinggi 55 - 64 Kriteria skor Tinggi (T) sebesar 61% - 80% 

yaitu  

a) Siswa memiliki kemampuan 

menghasilkan banyak gagasan 

b) Siswa memiliki kemampuan 

mengungkapkan bermacam-macam 

pemecahan masalah 

c) Siswa memiliki kemampuan untuk 
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mencetuskan gagasan 

Sedang 45 - 54 Kriteria skor sedang (S) sebesar 41%-60% 

yaitu:  

a) Siswa memiliki kemampuan yang 

belum optimal dalam menghasilkan 

banyak gagasan 

b) Siswa memiliki kemampuan yang 

belum optimal untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan 

masalah 

c) Siswa memiliki kemampuan yang 

belum optimal untuk mencetuskan 

gagasan 

Rendah 35 - 44 Kriteria skor rendah (R) sebesar 21%-40% 

yaitu :  

a) Siswa belum memiliki kemampuan 

menghasilkan banyak gagasan 

b) Siswa belum memiliki kemampuan 

untuk mengungkapkan bermacam-

macam pemecahan masalah 

c) Siswa belum memiliki kemampuan 

untuk emncetuskan gagasan 

Sangat rendah < 35 Kriteria skor sangat rendah (R) sebesar 20% 

yaitu :  

a) Siswa tidak memiliki kemampuan 

menghasilkan banyak gagasan 

b) Siswa tdiak memiliki kemampuan 

untuk mengemukakan bermacam-

macam pemecahan masalah 

c) Siswa tidak memiliki kemampuan 
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untuk mencetuskan gagasan. 

      Sumber: LPPB FIP UPI 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Perizinan Penelitian 

Proses perizinan penelitian diperoleh dari Departemen Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan SMP Al-Falah 

Dago Bandung. 

2) Pengembangan Instrumen (Alat Pengumpul Data) 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes pemikiran kreatif 

yang tersedia di LPPB UPI, terdiri dari subtes verbal (berpikir kreatif dengan 

menggunakan kata-kata) dan figural (berpikir kreatif dengan menggambar). 

Instrumen ini digunakan untuk pre-test dan post-test yang berfungsi 

mengungkap tingkat kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago 

Bandung tahun ajaran 2015/ 2016. 

3) Pre-Test (Tes Awal) 

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai kreativitas peserta didik 

sebelum diberikan treatment (pre-test), peneliti menggunakan data hasil tes 

pemikiran kreatif terhadap peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago 

Bandung yang sudah tersedia di LPPB FIP UPI. 

4) Treatment atau Intervensi 

Pelaksanaan treatment atau intervensi bimbingan kelompok dengan teknik 

sinektik dilakukan terhadap peserta didik yang tingkat kreativitasnya berada 

pada kategori sangat rendah dan terpilih sebagai kelompok eksperimen. 

Rancangan intervensi bimbingan kelompok dengan teknik sinektik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik adalah sebagai berikut: 
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RANCANGAN INTERVENSI BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN 

TEKNIK SINEKTIK UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS 

PESERTA DIDIK SMP AL-FALAH DAGO BANDUNG 

TAHUN AJARAN 2015/ 2016 

A. Rasional  

Kebutuhan akan kreativitas sangatlah penting. Bangsa Indonesia sedang 

menghadapi bermacam-macam tantangan, baik dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, kesehatan, lingkungan, budaya dan sosial. Menurut Jean Piaget (Ali & 

Asrori, 2010, hlm 49) perkembangan kreativitas remaja berada pada tahap 

operasional formal. Artinya, perkembangannya sedang berada pada tahap yang 

amat potensial bagi perkembangan kreativitas. 

Dewasa ini, kreativitas remaja di Indonesia masih tergolong rendah. 

Fenomena yang menunjukkan masih rendahnya kreativitas adalah semakin 

meningkatnya perilaku mencontek, plagiarisme, peniruan karya, dan lain-lain. 

Hal-hal tersebut cukup membuktikan bahwa para pelajar di Indonesia masih 

banyak yang malas untuk berpikir kreatif.   

Munandar (1999, hlm.47) menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Masih banyak orang yang 

beranggapan bahwa kreativitas itu bersifat genetik, orang-orang kreatif adalah 

orang-orang yang memiliki kecerdasan super, dan lain-lain. Kenyataannya, setiap 

orang memiliki kreativitas yang bisa diasah dan ditingkatkan dengan 

mengembangkan talenta dan kemampuan diri secara optimal, menjajaki gagasan 

baru dan aktivitas baru, serta melatih kepekaan terhadap masalah lingkungan atau 

masalah kemanusiaan. 

Hasil penelitian Munandar (1999, hlm. 24) menunjukkan bahwa kreativitas 

bangsa Indonesia masih tergolong rendah dan ada kecenderungan kreativitas di 

Indonesia tidak dapat berkembang secara optimal di kalangan subyek didik, oleh 

karena kurang terlatih melakukan proses berpikir yang menantang, siswa tidak 

mampu melihat kemungkinan bermacam-macam solusi penyelesaian. 
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Pendidikan mempunyai peranan yang amat menentukan bagi perwujudan diri 

individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Bimbingan dan 

konseling sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa konselor adalah pendidik 

profesional sebagaimana guru, dosen dan juga pendidik lainnya. Oleh karena itu 

konselor memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik 

sehingga mencapai taraf perkembangan optimal, bukan hanya pada aspek 

akademik-intelektual tetapi juga pada aspek pribadi, sosial, moral, karier, 

spiritual, dan emosional. Program bimbingan dan konseling idealnya dirancang 

berdasarkan kebutuhan peserta didik di sekolah, sehingga layanan yang diberikan 

menjadi tepat sasaran.  

Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan kepada 240 orang peserta didik 

kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung, menunjukkan bahwa tidak ada peserta 

didik yang berada pada kategori sangat tinggi, dan sebanyak 17,50% atau 42 

peserta didik berada pada kategori sangat rendah. Hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan bahwa saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik kelas 

VII SMP Al-Falah Dago mayoritas masih bersikap pasif, tingkat keberanian 

dalam menyampaikan ide dan pendapat masih rendah. Hasil studi dokumentasi 

terhadap program BK di sekolah menujukkan bahwa layanan bantuan yang 

diberikan masih bersifat kuratif, belum ada kegiatan layanan dengan fungsi 

pengembangan, khususnya pengembangan kreativitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu peserta didik meningkatkan 

kreativitas, khususnya peserta didik yang berada pada kategori sangat rendah. 

Sehingga diperlukan upaya bantuan dalam setting bimbingan kelompok dengan 

teknik sinektik. Teknik sinektik merupakan strategi pengolahan informasi 

menggunakan analogi. Intervensi ini dilakukan agar peserta didik terdorong untuk 

mengasah potensi kreatifnya dengan belajar menganalisis masalah menggunakan 

analogi metafor (kiasan).  
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Maka, layanan bantuan yang diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago Tahun Ajaran 2015/ 2016 

adalah dengan bimbingan kelompok menggunakan teknik sinektik. 

 

B. Deskripsi Kebutuhan 

Deskripsi kebutuhan diperoleh dari penyebaran intrumen tes berpikir kreatif, 

observasi dan wawancara, serta studi dokumentasi di kelas VII SMP Al-Falah 

Dago Bandung. Kebutuhan layanan difokuskan pada aspek terendah dan kondisi 

nyata, agar layanan yang diberikan lebih spesifik. Adapun tabel ringkasan 

deskripsi kebutuhan dari hasil analisis need assesment, yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 2 Deskripsi Kebutuhan 

No Need 

Assesment 

Subjek Hasil Need 

Assesment 

Deskripsi 

Kebutuhan 

1 Tes 

kreativitas 

(Pre-test) 

Peserta didik 

kelas VII 

Tingkat kreativitas 

peserta didik kelas 

VII sebanyak 17, 

50% berada pada 

kategori sangat 

rendah. 

Peserta didik 

membutuhkan 

layanan bimbingan 

dan konseling yang 

dapat membantu 

meningkatkan 

kreativitas, 

khususnya pada 

aspek kelancaran 

(fluency) dalam 

berpikir kreatif. 

2 Wawancara Guru BK Banyak peserta didik 

yang belum berani 

menyampaikan 

pendapatnya baik 

lisan maupun tulisan. 

Peserta didik 

membutuhkan 

kegiatan yang dapat 

mengasah 

kemampuan 

menganalisis 

permasalahan serta 

keberanian dalam 

menyampaikan 

pendapatnya. 

3 Studi Program BK Layanan bimbingan Dibutuhkan layanan 



46 

 

Felida Ekaresta Putri, 2016 
EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK SINEKTIK UNTUK MENINGKATKAN 
KREATIVITAS PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Dokumentasi di Sekolah dan konseling yang 

dilaksanakan di 

sekolah masih 

sebatas upaya 

kuratif. Program BK 

yang dirancang pun 

tidak ada kegiatan 

yang berfungsi untuk 

meningkatkatkan 

kreativitas peserta 

didik. 

bimbingan dan 

konseling yang 

dapat memfasilitasi 

peserta didik untuk  

mengasah dan 

mengembangkan 

kreativitasnya, baik 

sebagai upaya 

preventif maupun 

kuratif. 

 

Dari tabel deskripsi kebutuhan diatas, layanan bantuan yang dibutuhkan oleh 

peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung sebagai upaya untuk 

meningkatkan kreativitas adalah bimbingan kelompok dengan teknik sinektik. 

 

C. Tujuan 

Secara umum tujuan dari program intervensi layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik sinektik adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VII SMP 

Al-Falah Dago Bandung Tahun Ajaran 2015/ 2016.  

Secara khusus tujuan dari program intervensi bimbingan kelompok dengan 

teknik sinektik adalah sebagai berikut : 

1. Peserta didik memiliki fluency (kelancaran) yang baik dalam berpikir 

kreatif. 

2. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan dan berani 

mengungkapkan segala keingintahuannya dengan mengajukan banyak 

pertanyaan dan gagasan yang berbeda-beda. 

3. Peserta didik mampu mengasah dan meningkatkan potensi kreatifnya 

melalui kegiatan analogi (metafor). 

D. Asumsi 

Asumsi yang menjadi titik tolak dalam layanan bimbingan kelompok melalui 

teknik sinektik ini adalah sebagai berikut : 
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1. Rogers berasumsi bahwa sumber kreativitas adalah kecenderungan untuk 

mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk 

berkembang menjadi matang, kecenderungan untuk mngekspresikan dan 

mengaktifkan semua kemampuan organisme (Munandar, 2009, hlm. 18). 

2. Maslow menyatakan bahwa kreativitas, disamping bermakna baik untuk 

pengembangan diri maupun untuk pembangunan masyarakat, juga 

merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan 

perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia. 

Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya (Munandar, 2009, hlm. 27). 

3. Munandar (2009, hlm. 31) berpendapat bahwa kreativitaslah yang 

memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya, untuk mencapai 

hal ini diperlukan sikap, pemikiran, dan perilaku kreatif yang dipupuk 

sejak dini. 

4. Munandar (2009) mengatakan bahwa guru mempunyai dampak yang besar 

tidak hanya pada prestasi pendidikan anak, tetapi juga pada sikap anak 

terhadap sekolah dan terhadap belajar pada umumnya. Guru dapat 

mempengaruhi anak lebih kuat dari pada orang tua, hal tersebut 

dikarenakan guru memiliki kesempatan lebih banyak untuk merangsang 

atau menghambat kreativitas anak.  

E. Sasaran Intervensi 

Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan teknik sinektik merupakan upaya 

untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kelas VII SMP Al-Falah Dago 

Bandung yang berada pada kategori sangat rendah sebanyak 15 orang.  
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F. Pengembangan Tema/ Topik & Media 

Tabel 3.3 Pengembangan Tema/Topik 

Aspek Topik 
Standar 

Kompetensi 
Tujuan 

Indikator 

Pencapaian 

Metode/ 

Teknik 
Media Strategi Waktu 

Kelancaran 

(fluency) 

dalam berpikir 

kreatif 

My 

Fantasy 

Kematangan 

Intelektual 

Peserta 

didik 

menemukan 

pemecahan 

yang ideal 

untuk suatu 

masalah 

dengan cara 

yang 

kreatif, baru 

dan unik. 

- Peserta didik 

menyadari dan 

memahami 

pentingnya 

kreativitas 

- Peserta didik 

mampu 

memfungsikan 

daya 

imajinatifnya 

secara aktif 

- Peserta didik 

mampu 

mencari 

pemecahan 

Sinektik 

(Analogi 

Fantasi) 

Alat tulis 

dan lembar 

kerja siswa 

Bimbingan 

kelompok 
1 x 40 menit 

How to 

escape 

Sinektik 

(Analogi 

Langsung) 

Alat tulis 

dan lembar 

kerja siswa 

Bimbingan 

kelompok 

 

1x 40 menit 
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yang ideal 

untuk suatu 

masalah 

bahkan dengan 

cara-cara yang 

tidak lazim 

atau tidak 

logis 

Peserta didik 

mampu 

menemukan 

berbagai alternatif 

pemecahan 

masalah 

What a 

super 

power 

 

 

Sinektik 

(Analogi 

Pribadi) 

Alat tulis 

dan lembar 

kerja siswa 

Bimbingan 

kelompok 
1x 40 menit 
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G. Action Plan 

Berikut disajikan tabel action plan layanan bimbingan kelompok kelas VII SMP Al-Falah Dago Bandung Tahun Ajaran 2015/ 

2016. 

Tabel 3.4 Action Plan Layanan Bimbingan Kelompok 

No Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu 

1 Pretest 

Mengetahui kondisi awal tingkat 

kreativitas peserta didik kelas VII sebelum 

dilakukan intervensi 

Seluruh peserta didik 

kelas VII 
September 2015 

2 
Analisis hasil tes 

berpikir kreatif 

Mengolah hasil tes berpikir kreatif untuk 

mengetahui kelompok peserta didik yang 

akan di berrikan intervensi 

- September 2015 

3 
Penyusunan rancangan 

layanan bantuan 

Rancangan layanan bantuan tersusun 

secara sistematis dan sesuai kebutuhan 
- Oktober 2015 

4 
Sosialisasi rancangan 

layanan bantuan 

Pihak sekolah mengetahui dan dapat 

memberi masukan pada rancangan layanan 

bantuan yang telah dibuat 

Koordinator BK dan guru 

BK 
Desember 2015 

5 

Pelaksanaan Program : 

a. Bimbingan 

kelompok 1 

 

Melaksanakan intervensi dengan teknik 

sinektik (analogi fantasi) 

15 orang peserta didik 

kelas VII yang berada 

pada kategori sangat 

Desember 2015 
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No Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu 

      (My Fantasy) rendah 

b. Bimbingan 

Kelompok 2 

(How to escape) 

Melaksanakan intervensi dengan teknik 

sinektik (analogi langsung) 

15 orang peserta didik 

kelas VII yang berada 

pada kategori sangat 

rendah 

Desember 2015 

c. Bimbingan 

kelompok 3 

(What a super power) 

Melaksanakan intervensi dengan teknik 

sinektik (analogi pribadi) 

15 orang peserta didik 

kelas VII yang berada 

pada kategori sangat 

rendah 

Desember 2015 

d. Posttest 

Melaksanakan tes berpikir kreatif untuk 

mengetahui kondisi tingkat kreativitas 

peserta didik setelah dilakukan intervensi 

15 orang peserta didik 

kelas VII yang berada 

pada kategori sangat 

rendah 

Desember 2015 

6 Evaluasi 

Mendapatkan informasi mengenai hasil 

timbal balik (feed back) dari kegiatan 

layanan bantuan yang telah dilaksanakan. 

 

15 orang peserta didik 

kelas VII yang berada 

pada kategori sangat 

rendah 

Desember 2015 
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No Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu 

7 Tindak Lanjut 

Menyempurnakan rancangan layanan 

bantuan yang telah dilaksanakan 

berdasarkan hasil evaluasi. 

 

- Desember 2015 
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H. Evaluasi Program 

Evaluasi bimbingan kelompok menggunakan teknik sinektik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik ini menitikberatkan pada efektivitas kegiatan. 

Kriteria evaluasi mengarah pada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses 

berkaitan dengan pelaksanaan layanan pada penilaian ketertiban dan keterlibatan 

peserta didik selama kegiatan intervensi berlangsung. Evaluasi hasil lebih mengarah 

pada perubahan pemikiran, pemahaman, dan sikap kreatif peserta didik yang 

ditunjukkan setelah diberikan layanan intervensi. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan instrumen evaluasi proses dan evaluasi hasil. (Format evaluasi 

terlampir). 

 

5) Post-Test (Tes Akhir) 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah pemberian treatment atau 

intervensi. Post-test dilakukan seperti halnya pre-test dengan melaksanakan 

tes pemikiran  kreatif dengan instrumen yang sama kepada sampel penelitian 

dengan tujuan untuk melihat perubahan tingkat kreativitas pada peserta didik 

setelah diberikan intervensi. 

G. Indikator Keberhasilan 

Evaluasi keberhasilan layanan intervensi untuk meningkatkan kreativitas 

peserta didik dilaksanakan setiap sesi dan setelah seluruh kegiatan intervensi 

selesai dilaksanakan. Konseli yang berhasil mengikuti kegiatan intervensi adalah 

konseli yang menyadari adanya perubahan positif dalam dirinya setelah menerima 

perlakuan.  Lembar evaluasi diberikan kepada peserta didik setiap sesi intervensi. 

Lembar evaluasi digunakan untuk mencari tahu perkembangan keefektifan 

kegiatan intervensi, juga sebagai bahan untuk memperbaiki kekurangan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan untuk melihat 

signifikansi perubahan yang dirasakan oleh peserta didik setelah diberikan 

perlakuan. Evaluasi keseluruhan juga dilakukan dengan melakukan post-test 

menggunakan instrumen yang sama seperti pada saat pre-test, hal ini dilakukan 
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untuk mengukur perubahan tingkat kreativitas peserta didik setelah diberikan 

perlakuan. 

H. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul. 

Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, mentabulasi dan menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2002, hlm. 142). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk 

mengetahui gambaran tingkat kreativitas peserta didik, dilakukan dengan 

mengelompokkan skor peserta didik ke dalam lima kategori berdasarkan 

kategorisasi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  

Selain itu, untuk menguji hipotesis penelitian yang berbunyi “bimbingan 

kelompok dengan teknik sinektik efektif untuk meningkatkan kreativitas peserta 

didik” diperoleh melalui perhitungan statistika yakni dengan menggunakan uji U 

Mann-Whitney pada skor pre-test dan post-test.  

Adapun hipotesis uji efektivitas skor pre-test dan post-test adalah sebagai 

berikut: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 

H1 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 
 

Kriteria pengujian adalah jika nilai p-value < 5% atau 0.05, maka H0 

ditolak dan jika nilai p-value > 5% atau 0.05, maka H0 diterima. 

 


