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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. pemilihan pendekatan kuantitatif dilakukan karena  akan lebih 

memungkinkan dalam pencatatan hasil penelitian yang secara nyata berbentuk angka 

sehingga mempermudah proses analisis dan penafsiran dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penafsiran hasil statistik ini selanjutnya akan digunakan untuk 

mengungkap tingkat berpkir kreatif peserta didik. Pendekatan kuantitatif berfokus 

pada survei dan eksperimen (Creswell, 2010 hlm. 215). Pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut  Creswell (2008, hlm. 299) “ 

in an experiment, you test an idea (practice or procedure) to determine whether it 

influences an outcome or dependent variabel”. Penelitian eksperimen bertujuan 

meneliti ide (baik praktek atau prosedur) untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil 

atau variabel dependen. Menurut Riduwan (2013, hlm. 50)  menyatakan bahwa 

penelitian ekperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh 

variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. 

Metode penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen yaitu desain yang 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2008, hlm. 114). 

Pengunaan metode kuasi eksperimen dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

efektivitas metode pembelajaran bermain peran dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik. Selain itu, penggunaan kuasi eksperimen pada 

penelitian ini disebabkan karena sampel yang dipilih merupakan sempel yang telah 

tebentuk secara alamiah atau sukarelawan dan dipilih secara tidak acak (non 

randomly assignment). Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 
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desain Nonequivalent Kontrol Group Design melibatkan dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2008, hlm. 114). Menurut 

Sugiono (2012) desain penelitian Nonequivalent control Group digambarkan sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Nonequivalent control Group Design 

 

Kelompok Pre test Perlakuan Post test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

             (Sugiona, 2012, hlm. 79) 

 
Keterangan :  

O1 = Pemberian pretest pada kelas eksperimen  

O2 = Pemberian posttest pada kelas eksperimen 

X  = Perlakuan pada kelas eksperimen dengan metode bermain peran 

O3 = Pemberian pretest pada kelas kontrol 

O4 = Pemberian posttest pada kelas kontrol 

 
Pada jenis desain ini Pretest dan posttest diberikan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang bertujuan untuk mengukur kontribusi 

perlakuan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik yakni dengan metode 

pembelajaran bermain peran. Selain itu, pretest diberikan untuk mengetahui 

kemampuan awal berpikir kreatif peserta didik pada dua kelompok (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol) sedangkan posttest dilakuakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kedua kelompok 
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(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Pada kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan yaitu dengan metode pembelajaran bermain peran, sedangkan untuk 

kelompok kontrol mengikuti pembelajaran konvensional. Perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat menunjukkan 

efektif atau tidaknya perlakuan dengan metode pembelajaran bermain peran pada 

kelompok eksperimen. 

 

 

B. Lokasi, Populasi dan Sempel 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sapan 02 yang 

bertempat di jalan Sapan Tegalluar No. 79 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung. Alasan pemilihan tempat penelitian yaitu: (1) mudah dalam pengawasan; 

dan (2) belum ada penelitian sejenis yang dilakukan dilokasi tersebut. 

 

2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas Sekolah Dasar Negeri 

Sapan 02 Bandung yang berlumlah 341 peserta didik. Dengan jumlah peserta didik 

laki-laki sebanyak 151 orang dan perempuan sebanyak 190 orang.  

 

3. Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, teknik ini digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-

pertimbangan  tertentu dalam pengambilan sampelnya atau pengambilan sampel 

untuk tujuan tertentu (Arikunto, 2010). Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti 

memilih kelas VA yang berjumlah 31 orang untuk dijadikan kelas eksperimen dan 
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VB sebagai kelas kontrol sebanyak 22 orang. Dengan pertimbangan kelas V memiliki 

kemampuan dasar untuk pembelajaran metode bermain peran, peserta didik kelas V 

rata-rata berumur umur 11 tahun dimana menurut teori Piaget (dalam Slavin, 2011) 

anak sudah memiliki pemikiran abstrak dan masalah dapat dipecahkan melalui 

eksperimentasi, serta dapat menerapkan berbagai urutan tata bahasa secara tepat. 

Selain itu, adanya kerjasama dari guru kelas VA dalam membantu pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran bermain peran 

C. Alur Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rumusan metode pembelajaran 

bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 

VA Sekolah Dasar Negeri Sapan 02. Dalam menghasilkan rumusan tersebut 

dilakukan sejumalah kegiatan dengan langkah- langkah penelitian sebagai berikut. 

1. melakukan judgement instrumen  

2. membuat pedoman skoring instrumen  

3. melakukan uji coba instrumen 

4. merumuskan persiapan pembelajaran dengan membuat rumusan hipotetik metode 

pembelajaran bermain peran yang akan digunakan pada kelompok eksperimen  

5. melakukan uji kelayakan rumusan metode pembelajaran bermain peran 

6. tahap pelaksanaan: melaksanakan pretes untuk kelompok eksperimen dan kontrol, 

melakukan eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran bermain 

peran pada kelompok eksperimen, serta melaksanakan posttest kepada kelompok 

eksperimen dan kontrol 

7. melakukan pengolahan data, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan 

penarikan kesimpulan. keseluruhan prosedur dapat divisualisasikan sebagai 

berikut. 
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Pelaksanaan pretest 

Kelas eksperimen : penerapan metode 

pembelajaran bermain peran 

Kelas kotrol: tanpa perlakuan 

Pengolahan data 

Pelaksanaan posttest 

Analisis Data 

Instrument 

lengakap dengan 

Skoring 

Uji Kelayakan 

 

Treatmen 

 

Analisa Data 

Pembuatan skoring 

Uji coba 

Rumusan Hipotetik 

Metode Bermain Peran 

Studi pustaka & studi lapangan 

Judgment,Intrumen  

Identifikasi masalah 

Menyusun perangkat pembelajaran dan instrument penelitian 

ppenelitian 

Merumuskan masalah 

Memilih pendekatan 
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Gambar 3.1 

 Alur Penelitian Penggunaan metode Pembelajaran Bermain Peran Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik. 

D. Deinisi Operasional 

Untuk memahami konsep penelitian ini dan untuk memperjelas serta 

menghindari kesalahpahaman berikut ini diuraikan definisi operasional sebagai 

berikut. 

1. Metode Pembelajaran Bermain Peran 

Penggunaan metode pembelajaran bermain peran bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik kelas VA di Sekolah Dasar Negeri 

Sapan 02 dimana peserta didik memainkan peran dalam suatu situasi atau kegiatan 

yang dirancang oleh guru sebelumnya untuk menirukan kegiatan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari yang mereka kenal atau menjadi bagian dari kehidupan peserta 

didik. Peserta didik menunjukkan apa yang mereka lakukan dengan berpura-pura 

menjadi tokoh dalam permainan peran, dan menunjukkan bagaimana reaksi mereka 

terhadap suatu kejadian atau situasi yang ditampilkan dalam proses pembelajaran. 

Shaftels (Joyce, 2009, hlm. 333) membagi langkah-langkah melaksanakan role 

playing menjadi sembilan yaitu sebagai berikiut. 

a. Tahap I: Pemanasan 
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1)  Mengidentifikasi dan mengenalkan masalah 

2)  Memperjelas masalah 

3)  Menafsirkan masalah 

4)  Menjelaskan role playing 

b. Tahap II: Memilih Partisipan 

1)  Menganalisis peran 

2)  Memilih pemain yang akan melakukan peran 

c. Tahap III: Mengatur Setting Tempat Kejadian 

1) Mengatur sesi-sesi/batas-batas tindakan 

2) Menegaskan kembali peran 

3) Lebih mendekat pada situasi yang bermasalah 

d. Tahap IV: Menyiapkan Observer 

1) Memutuskan apa yang akan dicari/diamati 

2) Memberikan tugas pengamatan 

e. Tahap V: Pemeranan 

1) Memulai role playing 

2) Mengukuhkan role playing 

3) Mengakhiri role playing 

f. Tahap VI: Diskusi dan Evaluasi 

1) Mereviu pemeranan (kejadian, posisi, kenyataan) 

2) Mendiskusikan fokus-fokus utama 

3) Mengembangkan pemeranan selanjutnya 

g. Tahap VII: Pemeranan Kembali 

1) Memainkan peran yang telah direvisi 

2) Memberi masukan atau alternatif perilaku dalam langkah selanjutnya. 

h. Tahap VIII: Diskusi dan Evaluasi 

(Sama dengan fase enam) 
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i. Tahap IX: Berbagi Pengalaman dan Melakukan Generalisasi 

Menghubungkan situasi yang bermasalah dengan kehidupan sehari-hari serta 

masalah-masalah aktual. Menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam tingkah laku. 

Eka (2008, hlm. 40), mengemukakan ada empat langkah yang dapat dilakukan 

untuk melaksanakan teknik bermain peran, yakni: (1) memperkenalkan masalah dan 

tema yang akan diperankan; (2) masing-masing pemain memainkan perannya sesuai 

dengan imajinasinya masing-masing tentang kenyataan yang diperankannya; (3) 

mendiskusikan hasil permainan setelah permainan selesai dilakukan; dan (4) 

mengulangi permainan.  

Metode pembelajaran bermain peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah salah satu metode pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia terutama yang 

menyangkut kehidupan sehari-hari peserta didik. Berdasarkan pada pendapat para 

ahli tentang konsep bermain peran yang dikemukakan di atas, dapat dianalisis bahwa 

penggunaan metode bermain peran harus dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena 

itu untuk kepentingan penelitian ini, penggunaan metode bermain peran terdiri dari 

empat aspek atau tahapan kegiatan sebagai inti dari pendapat para ahli tentang 

metode pembelajaran bermain peran, yang meliputi: 

a. Tahap Persiapan 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kelancaran pelaksanaan 

metode bermain peran dimana guru mempersiapkan materi dan media yang sesuai 

dengan metode pembelajaran bermain peran, melakukan apersepsi, pemilihan 

peran, pengenalan masalah, menjelaskan alur bermain peran, dan penentuan 

observer. 

b. Tahap Kegiatan Awal 

Adalah kegiatan untuk mengkondisikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

mengunakan metode pembelajaran bermain peran seperti pengaturan sesi-sesi 
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bermain peran, mengukuhkan peran, mendiskusikan pemeranan, mendiskusikan  

alur bermain peran, mendiskusikan dialog dan mendiskusikan hal-hal yang belum 

dipahami peserta didik. 

c. Tahap Kegiatan Inti 

Adalah kegiatan utama dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran bermain peran dimana peserta didik mulai memainkan perannya. 

d. Tahap Kegiatan Refleksi dan Kesimpulan 

Adalah kegiatan dimana guru melaksanakan refleksi terhadap jalannya 

pemeranan, tanya jawab tentang nilai yang terkandung dalam pemeranan, serta 

pembuatan kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan bermain peran. 

 

2. Berpikir kreatif 

Ditinjau dari segi pendekatan dan model teori, berpikir kreatif (kognitif) 

merupakan proses berpikir divergen dari kreativitas. Terdapat beberapa konsep dari 

berpikir kreatif menurut para ahli di antaranya Treffinger, Isaksen, dan Dorval (2006) 

mengemukakan secara spesifik berpikir kreatif sering digambarkan sebagai proses 

yang berbeda dimana kita mulai pada satu titik atau dengan satu pertanyaan, tetapi 

memperluas pencarian dibanyak arah yang berbeda, menghasilkan berbagai 

kemungkinan baru.  

Iskandar (2009) mengemukakan bahwa berpikir secara kreatif dilakukan 

dengan pemikiran dalam mendapat idea-idea yang baru, kemungkinan yang baru, 

ciptaan yang baru berdasarkan kepada keaslian dalam pengahsilannya. Sedangkan 

menurut Guilford (dalam King, 2010) berpikir kreatif merupakan berpikir devergen 

ialah dimana menghasilkan banyak jawaban pada pertanyaan yang sama.  

Berpikir kreatif merupakan salah satu kajian dari konsep pengembangan 

kreativitas. Banyak ahli tentang kreativitas yang merumuskan ciri-ciri orang yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif diantaranya Guilford (1959, dalam Supriadi 
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hlm. 7) mengemukakan empat sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, 

yaitu. 

a. Kelancaran (fluency)  

Kelancaran merupakan kemampuan yang keluar dari pemikiran seseorang secara 

cepat dalam menghasilkan banyak gagasan dan ide-ide serta memiliki alternatif 

pemecahan masalah dalam waktu singkat. Kelancaran mengacu pada jumlah 

gagasan yang dapat diciptakan dan kecepatan menciptakannya. 

b. Keluwesan (flexybility)  

Keluwesan merupakan kemampuan untuk mengemukakan dan menghasilkan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap suatu masalah, dan 

mampu mengubah cara pemikiran. Kemampuan untuk memproduksi sebuah ide, 

jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, mampu melihat masalah dari sudut yang 

berbed-beda. Keluwesan berhubungan dengan kemampuan mengubah cara 

pemikiran atau pendekatan pemecahan masalah yang digunakan jika masalah 

membutuhkan pendekatan baru. 

c. Keaslian (originality)  

Keaslian atau originalitas merupakan kemampuan untuk mencetuskan gagasan 

dengan cara yang asli. Keaslian atau orisinalitas merupakan kemampuan 

mengajukan suatu ide yang tidak biasa, unik dan berbeda dari yang lain, dan asli 

keluar dari pikiran sendiri. Orisinalitas ini adalah seberapa beda, seberapa khusus, 

seberapa unik, dan seberapa jauh pemikiran dari biasanya. 

d. Penguraian (elaboration) 

Penguraian atau elaborasi merupakan kemamampuan untuk menguraikan suatu 

persoalan secara terperinci dan memperkaya serta mengembangkan sesuatu  

sehingga menjadi menarik. Mampu menghubungkan atau memberi gagasan atau 

jawaban yang diberikan atau dikemukakannya, sehingga ia mampu 
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mengembangkan, memperkaya jawaban dengan memperinci sesuatu sampai hal-

hal yang kecil dan mendetail. 

Woolfolk dan Nicolich (1984) menjelaskan bahwa orang yang berpikir kreatif 

menunjukkan ciri-ciri adanya sikap kreativitas dalam arti luas, termasuk tujuannya, 

nilainya, serta sejumlah sifat kepribadian yang mendukung orang untuk berpikir 

bebas, fleksibel, dan imajinatif. 

Berdasarkan konsep dan teori di atas, berpikir kreatif dalam penelitian ini 

yaitu memberikan jawaban yang banyak, unik, benar dan bermakna terhadap 

persoalan yang berupa melengkapi tugas sejauh mana peserta didik mampu 

melengkapi kata yang bermakna, menyebutkan kegunaan  dan melakukan sesuatu, 

serta membuat gambar nyata atau melengkapi bentuk yang belum sempurna.  

Berpikir kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pedapat 

Guilford (1959) yang ditandai dengan berpikir lancar (fluency), keterampilan berpikir 

luwes (flexibility), dan keterampilan berpikir orisinal, dan elaborasi yang 

dioprasionalkan sebagai berikut. 

a. keterampilan berpikir lancar: kemampuan untuk mengahasilkan banyak gagasan 

yang ditandai oleh (1) Menghasilkan banyak jawaban; (2) Menghasilkan jawaban 

yang rasional. 

b. keterampilan berpikir luwes: kemampuan untuk mengemukakan bermacam-

macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah  yang ditandai oleh: (1) 

Menghasilkan jawaban yang bervariasi; (2) Menghasilkan banyak tema. 

c. keterampilan berpikir orisinil: kemampuan untuk mencetuskan gagasan atau  ide 

dengan cara yang asli serta kemampuan untuk menghasilkan kombinasi baru dan 

unik, ditandai dengan: (1) Memikirkan cara-cara baru dalam menyelesaikan 

persoalan; (2) Mampu  membuat kombinasi yang unik dan bervariasi 

d. Keterampilan memperinci atau mengelaborasi: kemampuan untuk memperkaya 

dan mengembangkan suatu gagasan atau produk yang ditandai oleh: (1) Mampu 
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menghubungkan atau memberi gagasan atau jawaban yang diberikan atau 

dikemukakannya; (2) Mampu memerinci sesuatu sampai hal-hal kecil dan 

mendetail. 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan instrumen tes kreativitas 

yang bertujuan untuk mengungkap sejauh mana tingkat berpikir kreatif peserta didik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen berpikir 

kreatif dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling, Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPTLBK UPI). 

Kisi-kisi disusun berdasarkan definisi operasional variabel berpikir kratif. 

Kisi-kisi instrumen dikembngakan oleh peneliti sendiri. Angket diberikan sebelum 

dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode bermain peran kepada peserta 

didik untuk kelas eksperimen dan untuk kelas kontrol diberikan sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode selain bermain peran. Selain 

itu, kisi-kisi juga disusun dengan mengacu pada pendapat Guilford (1959) yang 

berpendapat bahwa ada empat item yang menjadi ciri-ciri dari berpikir kreatif yaitu 

kelancaran, keluwesan, orisinal, dan elaborasi. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi 

instrumen untuk mengungkap tingkat berpikir kreatif peserta didik. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Table 3.2 

Kisi-Kisi Butir Tes Berpikir Kreatif Peserta Didik Sekolah Dasar 
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No  Aspek  Indikator  Figural  Verbal  

1 Kelancaran  
(Fluency) 

1. Menghasilkan banyak 
jawaban  

2. Menghasilkan jawaban yang 

rasional 

 
Bagian III 

 
Bagian I, II 

2 Keluwesan  
(flexibility) 

1. Menghasilkan jawaban yang 
bervariasi  

2. Menghasilkan banyak tema 

 
Bagian III 

 
Bagian II 

3 Orisinil 1. Memikirkan cara-cara baru 

dalam menyelesaikan 
persoalan 

2. Mampu  membuat 
kombinasi yang unik dan 
bervariasi 

 

 
  Bagian III 

 
 

 

 
Bagian I, II 

 

4 Elabaorasi  3. Mampu menghubungkan 

atau memberi gagasan atau 
jawaban yang diberikan 

atau dikemukakannya. 
4. Mampu memerinci sesuatu 

sampai hal-hal kecil dan 

mendetail. 

 

 
 

Bagian III 

 

 

2. Bentuk Tes Kreativitas 

Bentuk tes berpkir kreatif yang digunakan terdiri atas tiga bagian. Bagian 

pertama adalah melengkapi suku kata, bagian kedua adalah menyebutkan kegunaan 

dan melakukan sesuatu, dan bagian ketiga adalah membuat gambar.  

  

3. Tahap-tahap Pembuatan Skor Tes Kreativitas 

Pembuatan skor untuk tes kreativitas melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan semua data yang terdiri dari 4 sekolah dasar 

b. Setelah didapatkan data  maka dilakukan pembuatan skor sebagai berikut. 
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1) Menghitung semua jawaban yang benar dan rasional pada bagian verbal 

dan figural (bagian I, II dan III) untuk fluensi  

2) Mengklasifikasi berdasarkan tema-tema pada bagian verbal dan figural 

(bagian I dan II) untuk fleksibilitas kemudian dihitung berapa tema yang 

dihasilkan 

3) Menghitung presentase anak dengan jawaban tertentu dan membuat 

rentang presentase untuk penentuan skor pada bagian verbal dan figural 

(bagian I, II dan III) untuk indikator orisinal dan diperoleh skor 1-5 untuk 

bagian I dan II 

4) Mengelompokan gambar berdasarkan kelengkapan gambar yang diambil 

dari bagian figural (bagian III) untuk elaborasi dan diperoleh skor 1-3. 

skor 1 (hanya membentuk gambar dasar), skor 2 (gambar sederhana yang 

memiliki 2 item penunjang), skor 3 (kelengkapan gambar yang tidak 

dimiliki oleh gambar sederhana) 

 

4. Pedoman Skoring 

 Adapun hasil dari pengembangan skoring adalah sebagai berikut. 

a. Fluensi: semua yang rasional dianggap benar dan diberi skor 1 pada soal 

bagian I (verbal), bagian II (Verbal), bagian III (Figural) 

b. Fleksibilitas: banyaknya tema dalam keseluruhan jawaban , setiap tema diberi 

skor 1 pada soal bagian II (Verbal) dan III (Figural). 

c. Orisinal: jumlah jawaban yang benar dikali bobot masing-masing jawaban 

pada soal bagian I (verbal), bagian II (Verbal), bagian III (Figural). 

d. Elaborasi: Banyaknya jumlah jawaban yang benar dikali bobot masing-

masing jawaban pada soal bagian III (Figural) 
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F. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Uji reliabitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrumen dan 

untuk menunjukkan bahwa sutu instrumen dapat dipercaya. Menurut Taniredja (2011, 

hlm. 43) instrumen yang sudah dipercaya adalah yang reliabel karena dapat 

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Uji reliabitas yang digunakan yaitu 

menggunakan uji test retest dengan teknik perhitungan menggunakan rumus korelasi 

pearson kemudian dilakukan pengkategorian sebagai berikut.  

0,80 – 100 : Derajat keterandalan sangat tinggi 

0,60 – 0,799 : Derajat keterandalan tinggi 

0,40 – 0,599 : Derajat keterandalan cukup 

0,20 – 0,399 : Derajat keterandalan rendah 

0,00 – 0, 199 : Derajat keterandalan sangat rendah 

(Riduwan, 2010, hlm. 110) 

 
 Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Exel 2007 dan 

diperoleh data untuk r hitung pada kreativitas sebesar 0,572 yang menunjukkan lebih 

besar dari r tabel dengan taraf nyata 0,279 atau dengan drajat kepercayaan 95% 

sehingga tes dikatakan reliabel dan memiliki derajat keterandalan cukup. Jika ditinjau 

dari setiap item, masing-masing item memiliki reliabiltas sebagai berikut: (1)  fluensi 

dengan r hitung sebesar 0.530 dan memiliki drajat keterandalan cukup; (2) 

fleksibilitas dengan r hitung sebesar 0.496 dan memiliki derajat keterandalan cukup; 

(3) orisinalitas  dengan r hitung sebesar 0.581 dan memiliki derajat keterandalan 

cukup; (4) elaborasi dengan r hitung sebesar 0.468 dan memiliki derajat keterandalan 

cukup. Maka dapat disimpulkan semua item tersebut reliabel karena lebih besar dari r 

tabel dengan taraf nyata 0,279 artinya instrumen ini mampu menghasilkan skor-skor 

pada setiap item dengan konsisten serta layak untuk digunakan dalam penelitian.   
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G. Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008). Analisis data dilakukan untuk 

menjawab hipotesis yang telah dibuat yaitu sebagai berikut. 

1. Gambaran Tingkat Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas VA Sekolah Dasar 

Negeri Sapan 02.  

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan rata-rata skor pretest dan 

posttest dengan melakukan penyekoran pada setiap jawaban sehingga akan diperoleh 

data berupa skor mentah (row score) yang dilambangkan dengan X capital. Skor 

mentah tersbut kemudian diubah menjadi skor matang dengan menggunakan program 

Microsoft Exel 2007. Setelah diperoleh skor matang data kemudian dikelompokkan 

ke dalam lima kategori penilaian dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan 

Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia (UPTLBK UPI) sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 
Kriteria Pengkategorian 

 

Kriteria Skor Keterangan 

Sangat tinggi ≥ 66 Peserta didik pada level ini telah mencapai 

tingkat perkembangan yang sangat optimal 
pada setiap aspeknya dengan kata lain 

peserta didik memiliki tingkat berfikir kreatif 
yang sangat tinggi. 

Tinggi 56 – 65 Peserta didik pada level ini telah mencapai 
tingkat perkembangan yang optimal pada 
setiap aspeknya dengan kata lain peserta 

didik memiliki tingkat berfikir kreatif yang 
tinggi. 



56 
 

 
Septiyani Endang Yunitasari, 2016 

EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN BERMAIN PERAN  
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
PESERTA DIDIK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

Sedang 46- 55 Peserta didik pada level ini telah mencapai 
tingkat perkembangan yang cukup optimal 

pada setiap aspeknya dengan kata lain 
peserta didik memiliki tingkat berfikir kreatif 

yang sedang 

Rendah 36 – 45 Peserta didik pada level ini telah mencapai 
tingkat perkembangan yang kurang optimal 

pada setiap aspeknya dengan kata lain 
peserta didik memiliki tingkat berfikir kreatif 
yang rendah. 

Sangat rendah < 35 Peserta didik pada level ini telah mencapai 

tingkat perkembangan yang tidak optimal 
pada setiap aspeknya dengan kata lain 

peserta didik memiliki tingkat berfikir kreatif 
yang sangat rendah. 

2. Efektivitas Metode Pembelajaran Bermain Peran dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas VA Sekolah Dasar Negeri 

Sapan 02. 

Untuk mengetahui Efektivitas metode pembelajaran bermain peran dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dilakukan analisis terhadap skor pretest 

dan skor posttest dengan menggunakan teknik statistik berupa uji perbedaan dua 

rerata (t-test) dengan mengunakan bantuan perangkan lunak SPSS versi 20.0 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menentukan rata-rata skor pretest dan postest. 

b. Uji normalitas dilakukan dengan saphiro wilk karena jumlah kelompok data 

(sample eksperimen dan kontrol < 50)  (Dahlan, 2011, hlm. 35) 

c. Setelah dilakukan uji normalitas, data pre test dan post test kemudian dilakukan 

uji homogenitas 

d. Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat, data berdistribusi normal dan 

homogen maka pengujian dilakukan secara parametrik dengan menggunakan uji t. 

Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20.0 
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e. Kriteria pengujian 

Pengujian akan diperoleh thitung, kemudian dibandingkan dengan ttabel, jika thitung 

terletak antara (-ttabel & ttabel) atau thitung < ttabel maka tidak berbeda secara 

signifikan, jika thitung terletak diluar interval (-ttabel + ttabel) atau thitung > ttabel maka 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan (Suhaerah, 2009, hlm.38) 

 


