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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah weak experiment dengan 

desain penelitian The One-Group Pretest-Postest Design. Dipilih metode weak 

experiment  ini dengan alasan tidak mudah untuk mencari kelas pembanding 

(kontrol) yang pembelajarannya setara dengan pembelajaran berbasis proyek. 

Pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu yang lama dan monitoring 

yang kontinu selama pembelajaran berlangsung. Pada penelitian ini hanya 

menggunakan satu kelompok eksperimen yang akan diberi perlakukan. Dilakukan 

dua kali tes yaitu sebelum kelas diberi perlakuan (pretest) dan sesudah kelas 

mendapat perlakuan (posttest) (Fraenkel, Wallen, & Hyun 2012). Pola The One-

Group Pretest-Postest Design ditunjukkan pada Tabel 3.1  di bawah ini: 

Tabel 3.1. The One-Group Pretest-Postest Design 

(Fraenkel, Wallen, &Hyun 2012) 

 

 

 

Keterangan: 

O1 : Pretest untuk melihat kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa  sebelum dilakukan model pembelajaran 

berbasis proyek. 

X : Penerapan model pembelajaran pembelajaran berbasis proyek pada 

konsep pencemaran. 

O2 : Posttest untuk melihat kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa  setelah dilakukan model pembelajaran 

berbasis proyek. 

 

 Untuk mengendalikan variabel ekstra dalam penelitian ini ada beberapa 

upaya yang dilakukan oleh peneliti antara lain:  

Group  Pretest  Perlakuan  Posttest 

 Eksperimen        O1              X          O2 

 



37 

 

Tuti Ismawati, 2016 
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA Melalui 
Pembelajaran Berbasis Proyek  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1. Peneliti merupakan guru di tempat penelitian dan sudah mengajar biologi 

lebih dari lima tahun  sehingga sudah mengetahui karakter sekolah dan 

karakter siswa yang menjadi subjek penelitian. 

2. Motivasi siswa diupayakan tidak terlalu berbeda antar siswa. Hal ini 

diupayakan dengan cara memberikan motivasi sebelum pembelajaran 

dimulai. Pemberian motivasi untuk setiap pertemuan dapat dilihat secara rinci 

pada Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang tercantum pada 

lampiran A1 sampai A5. 

3. Latar belakang ekonomi siswa yang menjadi subjek penelitain pada 

umumnya dari kalangan ekonomi menengah kebawah sehingga guru 

memfasilitasi siswa untuk merencanakan proyek yang tidak memakan banyak 

biaya. 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu Madrasah di Kecamatan Tanjungsari, 

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Subjek penelitiannya adalah siswa 

kelas X – IPA Salah satu Madrasah Aliyah di kecamatan Tanjungsari Sumedang. 

Teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan  purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangannya yaitu 

keaktifan siswa dan minat dalam mengerjakan tugas berdasarkan penilaian dari 

guru selama belajar di semester satu. Salah satunya ketika ditugaskan untuk 

menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, misalnya kultur protista.  

Kelas  yang dipilih menjadi subjek penelitian dapat menyiapkannya dengan baik 

sedangkan kelas lainnya kurang baik. Selain itu di Madrasah Aliyah tempat 

penelitian ini masih memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran berbasis 

proyek tentang penanganan limbah  organik.  

 

C. Definisi Operasional 

Berikut ini merupakan penjelasan dari komponen-komponen yang terdapat dalam 

penelitian ini, penjelasan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran berbasis proyek dalam penelitian ini  adalah pembelajaran untuk 

melakukan investigasi tentang masalah penanganan sampah kemudian 

membuat proyek penanganan limbah organik. Proses pembelajarannya dimulai 

dari penentuan pertanyaan mendasar mengenai penanganan masalah sampah 

organik, mendesain perencanaan proyek penanganan limah organik, menyusun 

jadwal pelaksanaan projek, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek 

mereka, menguji hasilnya, mengevaluasi pengalaman  terhadap aktivitas dan 

hasil proyek yang sudah dijalankan. Sebelumnya dilakukan tes kemampuan 

pemahaman konsep kepada siswa, karena jika siswa belum memahami konsep 

maka siswa tidak akan mampu memahami masalah dengan baik. Pengaruh 

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan pemecahan masalah  dilihat dari ketercapaian indikator 

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah .  

2. Berpikir kreatif adalah skor total yang diperoleh siswa pada tes awal (pretest) 

dan tes akhir (posttest) setelah pembelajaran berbasis proyek tentang 

pencemaran. Aspek keterampilan berpikir kreatif yang digali  yaitu: 

kemampuan berpikir lancar (fluency), kemampuan berpikir luwes (flexibility), 

kemampuan berpikir orisinal (originality) dan kemampuan berpikir 

memperinci (elaboration)  dengan indikator tertentu pada tiap aspek 

keterampilan berpikir kreatif. Aspek keterampilan berpikir lancar, luwes, dan 

memperinci dijaring melalui soal uraian, sedangkan untuk apek keterampilan 

berpikir asli (originality) dijaring ketika siswa melakukan proses pembuatan 

proyek penanganan limbah organik.  

3. Kemampuan pemecahan masalah adalah skor total yang diperoleh siswa pada 

tes  awal (pretest) dan tes akhir (posttest) setelah pembelajaran berbasis proyek 

tentang pencemaran. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian,  menyelesaikan masalah sesuai rencana, 

dan melakukan pengecekan kembali yang terdiri dari beberapa indikator pada 

setiap aspek kemampuan. Kemampuan memahami masalah dan merencanakan 

penyelesaian dijaring melalui soal uraian sedangkan untuk kemampuan 
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menyelesaikan masalah sesuai rencana dan melakukan pengecekan kembali 

lembar kerja yang disertai rubrik penilaian.  

4. Pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah diperoleh berdasarkan  

indeks gain (g) dari hasil pretest  dan  posttest. 

 

D. Instrumen Penelitian 

  Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrument soal 

kemampuan berpikir kreatif, soal kemampuan pemecahan masalah, lembar kerja 

proyek penanganan limbah organik,  penilaian produk, angket, dan wawancara. 

Instrumen ini dibuat oleh peneliti. Sebelum digunakan, insntrumen ini di 

judgement terlebih dahulu kepada dosen ahli untuk mendapatkan validitas isi. 

Instrumen yang berupa soal kemudian diujicoba dan dianalisis melalui program 

komputer Anates V4.  

 Sebelum penelitian dilakukan, penulis lebih dahulu melakukan pengujian 

instrumen. Uji coba ini untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun 

benar-benar telah valid dan reliabel, sebab tingkat validitas dan reabilitas dapat 

mempengaruhi data hasil penelitian. Adapun instrumen-instrumen yang 

diujicobakan meliputi soal kemampuan pemahaman konsep, soal kemampuan 

berpikir kreatif, dan soal kemampuan pemecahan masalah.  

 

1.  Patokan Pengujian Instrumen Soal 

Berikut disajikan beberapa kriteria dalam pengujian instrumen soal kemampuan 

pemahaman konsep, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. 

b.   Validitas instrumen 

Uji validitas digunakan untuk menentukan kesesuaian instrumen yang 

digunakan dengan tujuan yang ingin diukur atau dengan kisi-kisi yang dibuat. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen yang digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). Uji validitas yang digunakan 
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adalah uji validitas isi  (content validity) dan uji validitas kriteria (criteria related 

validity). Uji validitas isi dilakukan melalui validasii oleh dosen yang ahli tentang 

materi pencemaran dan dosen evaluasi untuk mengetahui kesesuaian isi materi 

dengan fungsi pemahaman konsep,berpikir kreatif, dan pemecahan masalah pada 

instrumen tes. Sedangkan untuk uji validitas criteria dihitung menggunakan 

bantuan program computer Anates V4. Penapsiran besar korelasi validitas tes 

didasarkan pada criteria yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) yang disajikan 

pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Kriteria validitas tes  

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00< rxy ≤ 0,20 Sangat rendah 

                                                                                 (Arikunto, 2012) 

b. Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas instrumen merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan 

atau kekonsistenan suatu instrumen. Instrumen yang dipakai berkali-kali 

menghasilkan data yang sama (Arikunto, 2012; Sugiyono, 2014). Uji reliabilitas 

dihitung menggunakan bantuan program computer Anates V4. Penapsiran nilai 

reliabilitas tes didasarkan pada kriteria yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) 

yang disajikan pada Tabel 3.3. 

                  Tabel 3.3.  Kriteria reliabilitas tes 

Nilai rxy Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

 r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

          (Arikunto, 2012) 
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c. Tingkat Kesukaran.  

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada 

tingkat kemampuan tertentu, yang biasa dinyatakan dengan indeks. Indeks ini 

biasa dinyatakan dengan proporsi yang bersarnya  antara 0,00  sampai 1,00.  

Semakin besar indeks tingkat kesukaran, berarti soal tersebut semakin mudah.  

Indeks tingkat kesukaran ini dihitung menggunakan program komputer Anates V4. 

Selain itu dihitung juga dengan menggunakan program computer Microsoft excel 

2007. Kriteria untuk menafsirkan tingkat kesukaran tersebut disajikan pada Tabel 

3.4.  

Tabel 3.4. Kriteria Tingkat Kesukaran 

Nilai Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00   -   0,30 Sukar 

0,31   -   0,70      Sedang 

0,71   -   1,00     Mudah 

                                                 (Arikunto, 2012) 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Indeks daya pembeda dihitung 

menggunakan program computer Anates V4. Adapun tolak ukur untuk 

menginterpretasikan indeks daya pembeda yang diperoleh, digunakan Tabel 3.5. 

   Tabel 3.5. Kriteria daya pembeda 

Indeks daya pembeda Kriteria 

Negatif Sangat jelek 

0,00-0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Sangat baik 

    (Arikunto, 2012) 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

     Treffinger (2002) menyatakan bahwa kreatifitas dapat di asses memalui 

instrumen tes dan non tes. Instrumen tes bisa berupa tes kinerja dan skala 

penilaian. Selain itu instrumen yang dapat digunakan untuk mengases 
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kemampuan berpikir kreatif antara lain adalah observasi kegiatan kelas, 

penilaian portofolio, dan penilaian matrikulasi eksternal (Doppelt, 2009).  

     Tes kemampuan berpikir kreatif diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran berbasis proyek tentang pencemaran. Test tertulis ini berupa soal 

uraian yang mengukur kemampuan berpikir kreatif yang disertai dengan rubrik 

penilaiannya. Rubrik ini berisi skor maksimum dan minimum yang dapat 

diperoleh siswa ketika melaksanakan penilaian. Soal uraian ini menjaring aspek  

kemampuan berpikir kreatif berupa kemampuan berpikir lancar (fluency), 

kemampuan berpikir luwes (flexibility), dan kemampuan berpikir memperinci 

(elaboration). Jumlah soal yang akan digunakan sebanyak 6 butir. Dua butir soal 

yang menjaring kemampuan berpikir lancar (fluency), dua butir soal yang 

mengukur kemampuan berpikir luwes (fleksibility), dan dua soal yang mengukur 

kemampuan memerinci (elaboration). Soalnya berupa soal uraian terbuka dan 

soal uraian yang diwali dengan kasus yang ditemukan dilapangan. Kisi-kisi soal 

dan rubrik penilaian kemampuan berpikir kreatif ini dapat dilihat pada lampiran 

B.2. Sedangkan untuk penilaian aspek originalitas diases menggunakan penilaian 

kinerja dan penilaian produk. Aspek originalitas dijaring dengan penilaian kinerja 

dengan pertimbangan bahwa proyek yang dibuat oleh siswa dibandingkan dengan 

temannya, sehingga dikatakan original jika karyanya berbeda dengan temannya. 

Rubrik penilaian dan format penilaian untuk aspek originalitas ini dapat dilihat 

pada lampiran B.3. 

     Instrumen soal uraian ini dikembangkan oleh peneliti kemudian di judgment  

oleh dosen ahli, kemudian diuji coba kepada siswa kelas XI-IPA. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 

realibilitas. Hasil uji coba dianalisis menggunakan komputer program Anates V4 

dan Microsoft Excel 2007. Untuk Instrumen penilaian kinerja dan penilaian 

produk di judgement kepada dosen ahli. Berdasarkan hasil ujicoba, seluruh soal 

digunakan dalam penelitian. Distribusi soal untuk setiap indikator kemampuan 

berpikir kreatif disajikan pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Distribusi Soal Kemampuan Berpikir  Kreatif 

No 

Aspek 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif 
No 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 

 

Fluency 

(kemampuan 

berpikir lancar 

tentang 

pencemaran) 

Menjawab dengan lebih dari satu 

jawaban  jika ada pertanyaan tentang 

masalah pencemaran.  

1 1 

Memberikan banyak cara atau saran 

untuk mengatasi masalah sampah rumah 

tangga.  

2 1 

2 

Flexibility 

(kemampuan 

berpikir luwes 

tetang 

pencemaran) 

Jika diberi suatu masalah tentang 

pencemaran biasanya memikirkan 

bermacam cara yang berbeda untuk 

menyelesaikannya   

3 1 

Menggolongkan sampah menurut 

pembagian (kategori) yang berbeda 
4 1 

3 

Elaboration ( 

Kemampuan 

berpikir 

memerinci 

tentang 

pencemaran) 

 Mengembangkan atau memperkaya 

gagasan orang lain mengenai cara 

untuk mengolah sampah rumah 

tangga 

 Memerinci dengan detail  atau 

memerinci gagasan mengenai cara 

untuk mengolah sampah rumah 

tangga 

 . 

5 dan 6 2 

Total 6 

 

Berikut adalah  rincian analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal kemampuan berpikir kreatif berdasarkan hasil ujicoba: 

a. Validitas butir soal 

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi  (content validity) dan 

uji validitas kriteria (criteria related validity). Uji validitas isi dilakukan melalui 

validasi oleh dosen yang ahli tentang materi pencemaran dan dosen evaluasi untuk 

mengetahui kesesuaian isi materi dengan fungsi berpikir kreatif pada instrument 

tes. Sedangkan untuk uji validitas kriteria dihitung menggunakan bantuan 

program komputer Anates V4. Penapsiran besar korelasi validitas tes didasarkan 

pada kriteria yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) yang disajikan pada Tabel 

3.2. 
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b. Reliabilitas instrumen 

Uji reliabilitas dihitung menggunakan bantuan program computer Anates 

V4. Penapsiran nilai reliabilitas tes didasarkan pada kriteria yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2012) yang disajikan pada Tabel 3.3. 

Berdasarkan uji reliabilitas soal untuk uji coba instrument  kemampuan 

berpikir kreatif diperoleh bahwa nilai reliabilitas tesnya sebesar 0,60. Penapsiran 

nilai reliabilitas tes ini adalah tinggi (Arikunto,2012). 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda, soal yang diujicobakan digunakan seluruhnya yaitu sebanyak 5 

soal. Rekapitulasi hasil analisis data uji coba soal kemampuan berpikir kreatif 

dapat dilihat pada Tabel 3.7.  

Tabel 3.7. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Uji Coba Soal 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

No 

Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 

Validitas 

Keterangan Ideks 

(%) 
Keterangan Korelasi 

Sign. 

Korelasi 

1 30 Baik Mudah 0,45 
Cukup 

Signifikan 
Digunakan 

2 42 Baik Sedang 0,6 Signifikan Digunakan 

3 25 
Cukup 

Baik 
Sedang 0,46 

Cukup 

Signifikan 
Digunakan 

4 75 
Sangat 

Baik 
Sedang 0,82 

Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

5 67 Baik Sedang 0,74 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

 

4. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Wahyuni (2011), Pantiwati (2013) dan Rosli (2013),  instrumen 

untuk menggali kemampuan pemecahan masalah bisa menggunkan instrumen 

tes, tes perbuatan, dan penugasan di Lembar Kerja Siswa (LKS).  Menurut Greiff 

(2013) salah satu intrumen tesnya berupa pertanyaan terbuka (open question). Tes 

kemampuan pemecahan masalah diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran berbasis proyek tentang pencemaran.  Test tertulis ini berupa soal 

uraian yang mengukur kemampuan pemecahan masalah yang disertai dengan 
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rubrik penilaiannya. Rubrik ini berisi skor maksimum dan minimum yang dapat 

diperoleh siswa ketika melaksanakan penilaian. Soal uraian ini menjaring aspek  

kemampuan pemecahan masalah pada tahap memilih masalah dan merencanakan 

penyelesaian. Jumlah soal yang akan digunakan sebanyak enam butir. Dua butir 

soal yang menjaring kemampuan memilih masalah, dan empat butir soal yang 

mengukur kemampuan merencanakan penyelesaian. Soalnya berupa soal uraian 

terbuka yang diwali dengan wacana . Instrumen soal uraian ini dikembangkan 

oleh peneliti kemudian di judgment  oleh dosen ahli, kemudian diuji coba sehinga 

validitas dan realibilitasnya dapat diterima sebagai instrument yang baik. Selain 

itu kemampuan ini diases ketika pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

lembar kerja proyek dan lembar observasi kemampuan pemecahan masalah  yang  

sesuai dengan indikator-indikatornya yang disertai dengan rubrik penilaiannya. 

Lembar kerja ini digunakan untuk mengases kemampuan pemecahan masalah 

berupa keterampilan  menyelesaikan masalah, dan melakukan pengecekan 

kembali. Instrumen ini dikembangkan oleh peneliti kemudian di judgment  oleh 

dosen ahli, kemudian diuji coba untuk mengetahui tingkat keterbacaannya 

sehingga dapat diterima sebagai instrument yang baik. Kisi-kisi soal dan rubrik 

penilaian kemampuan pemecahan masalah ini dapat dilihat pada lampiran B.4. 

Berikut adalah rincian analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal kemampuan pemecahan masalah berdasarkan hasil ujicoba: 

a. Validitas butir soal 

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi  (content validity) dan 

uji validitas kriteria (criteria related validity). Uji validitas isi dilakukan melalui 

validasi oleh dosen yang ahli tentang materi pencemaran dan dosen evaluasi untuk 

mengetahui kesesuaian isi materi dengan fungsi pemecahan masalah pada 

instrument tes. Sedangkan untuk uji validitas kriteria dihitung menggunakan 

bantuan program komputer Anates V4. Penapsiran besar korelasi validitas tes 

didasarkan pada kriteria yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) yang disajikan 

pada Tabel 3.2.  

b. Reliabilitas instrumen 

Uji reliabilitas dihitung menggunakan bantuan program computer Anates 

V4. Penapsiran nilai reliabilitas tes didasarkan pada kriteria yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2012) yang disajikan pada Tabel 3.3. Berdasarkan uji reliabilitas 
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soal untuk uji coba instrument  kemampuan pemecahan masalah diperoleh bahwa 

nilai reliabilitas tesnya sebesar 0,66. Penapsiran nilai reliabilitas tes ini adalah 

tinggi (Arikunto,2012). Rekapitulasi hasil analisis data uji coba soal kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Uji Coba Soal Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

No  

Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 

Validitas 

Keterangan Ideks 

(%) 
Keterangan Korelasi Sign. Korelasi 

1 20 Cukup Baik Sedang 0,41 Cukup Signifikan Digunakan 

2 47 Baik Sedang 0,48 Cukup Signifikan Digunakan 

3 80 Sangat Baik Sedang 0,82 Sangat Signifikan Digunakan 

4 40 Baik Sedang 0,76 Sangat Signifikan Digunakan 

5 33 Cukup Baik Mudah 0,72 Sangat Signifikan Digunakan 

6 53 Baik Sedang 0,83 Sangat Signifikan Digunakan 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda, soal yang diujicobakan digunakan seluruhnya yaitu sebanyak 

enam soal.  

 

5.  Pedoman Wawancara dan Angket 

  Respon guru dijaring menggunakan pedoman wawancara yang 

didalamnya mengungkap pendapat guru mengenai pembelajaran berbasis proyek. 

Hal yang diungkap antara lain mengenai posibilitas, kelemahan dan kelebihan 

pembelajaran berbasis proyek. Pedoman wawancara yang digunakan berupa 

pertanyaan terbuka yang harus dijawab oleh guru. Pertanyaan yang dibuat oleh 

peneliti kemudian dikonsultasikan kepada dosen ahli untuk mendapatkan validitas 

isi.  

  Untuk menjaring respon siswa digunakan angket mengenai pendapat siswa 

terkait motivasi, ketertarikan, implementasi, dan kendala ketika melakukan  

pembelajaran berbasis proyek. Angket yang digunakan berupa daftar pertanyaan 

yang dibuat dalam bentuk daftar checklist dengan pilihan jawabaan “ya” atau 

“tidak”. 
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  Langkah penyusunan angket respon siswa terhadap pembelajaran berbasis 

proyek adalah menyusun kisi-kisi angket dan konsultasi dengan pembimbing dan 

dosen ahli. Konsultasi dengan dosen ahli dilakukan untuk mendapatkan validitas 

isi. Aspek yang ditelaah meliputi kesesuaian indikator dengan butir pertanyaan 

dan aspek bahasa. Teknik pengolahan data angket respon siswa ini menggunakan 

prosentase jumlah tanggapan siswa. 

 

6. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi pada saat 

pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan untuk mengkonfirmasi beberapa 

hal yang mungkin diperlukan pada saat menganalisis hasil penelitian. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian metode deskriptif kuantitatif dengan desain 

penelitian The One-Group Pretest-Postest Design akan dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut: 

a. Membaca literatur tentang pembelajaran berbasis proyek,konsep 

pencemaran, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan 

masalah . 

b. Melakukan observasi ke sekolah untuk melihat peluang terlaksananya 

proses penanganan limbah organik di sekolah, melakukan penjajagan 

subjek penelitian, dan melihat situasi kelas terkait pelaksanaan penelitian 

ini. 

c. Menyusun proposal penelitian mengenai Pembelajaran Berbasis Proyek 

Tentang Pencemaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

dan Kemampuan Pemecahan Masalah  Siswa SMA untuk diseminarkan. 

d. Setelah proposal diseminarkan dilakukan revisi terhadap proposal sesuai 

dengan kritik dan saran para dosen penguji. 
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e. Mengurus perizinan penelitian untuk pelaksanaan penelitian pada sekolah 

tertentu, melakukan observasi ke sekolah dan membuat kesepakatan 

dengan sekolah terkait waktu dan kelas penelitian, lalu menemui guru 

yang mengajar Biologi dikelas X. 

f. Menyusun Perangkat pembelajaran berupa RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) terkait pembelajaran berbasis proyek tentang pencemaran, 

LKS berbasis proyek, dan LKS Panduan kegiatan pelaksanaan proyek 

sebanyak 11 buah. 

g. Menyusun  instrument penelitian berupa soal pilihan ganda,  soal uraian 

yang mengukur kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan 

masalah beserta  rubrik penilaian penskoran untuk menilai kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah,  rubrik penilaian 

produk, pedoman wawancara dan angket. 

h. Melakukan judgement  terhadap instrument yang dibuat. Judgement 

dilakukan terhadap dosen ahli dibidangnya. 

i. Melakukan uji coba instrument yang akan digunakan dalam penelitian. 

Setelah dilakukan uji coba, hasilnya akan dianalisis untuk diuji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda serta dilakukan revisi 

setelah hasil uji coba instrumen dianalisis. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian ini dirinci sebagai berikut: 

a.  Memberikan soal pretest mengenai materi pencemaran untuk mengukur 

kemampuan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan pemecahan masalah  sebelum penerapan model 

Pembelajaran Berbasis Proyek. Pemberian soal pretest dilakukan diluar 

jam pelajaran Biologi yang terlebih dahulu telah meminta kesepakatan 

dari pihak sekolah. Hal ini bertujuan agar tidak menghabiskan banyak 

alokasi waktu pelajaran Biologi yang telah direncanakan.  

b.   Melakukan pembelajaran berbasis proyek pada konsep pencemaran. 

Pembelajarannya akan dilakukan dalam 5 pertemuan dengan memakan 
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waktu 4-6 minggu tergantung proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa. 

Rincian proses pembelajaran secara rinci dapat dilihat pada lampiran A 

mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rincian singkat 

proses pembelajarannya digambarkan pada Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9. Rincian Proses Pembelajaran Berbasis Proyek 

Prt. 

Ke 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Waktu / 

Jadwal 

1 

Penentuan 

Pertanyaan 

Mendasar 

(Start With 

Essential 

Question) 

Guru menampilkan gambar dan 

memperlihatkan beberapa benda 

yang merupakan limbah. Kemudian 

guru bertanya: 

 ”Masalah apa saja yang kalian simak 

dari gambar dan benda yang  ibu 

perlihatkan?” 

“Solusi apa yang dapat kalian 

lakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut?” Kemudian Siswa 

menjawab pertanyaan tersebut. 

( lihat lampiran A.1).  Setelah selesai 

pembelajaran, dilakukan posttest 

pemahaman konsep. Penjelasan 

mengenai instrument soal 

kemampuan pemahaman konsep 

dapat dilihat pada uraian dibawah 

tabel. 

Minggu ke- 1 

(dua jam 

pelajaran) 

2 

Mendesain 

Perencanaan 

Proyek 

(Desain a Plan 

for the  

Project) 

 Siswa dibagi kedalam kelompok 

yang heterogen (4-5) orang 

berdasarkan kemampuan kogitif 

siswa. Kelompok yang di buat 

sebanyak 11 kelompok. 

 Setiap kelompok difasilitasi untuk 

menentukan ketua dan sekretaris 

secara demokratis, dan 

mendeskripsikan tugas masing-

masing setiap anggota kelompok.  

 Guru dan siswa membicarakan 

aturan main untuk disepakati 

bersama dalam proses penyelesaian 

proyek penanganan limbah 

organik. Hal- hal yang disepakati:  

pemilihan jenis limbah yang akan 

diolah,waktu untuk berkonsultasi 

dengan guru,  waktu maksimal 

yang direncanakan untuk 

Minggu ke -2 

(satu jam 

pelajaran) 
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melaksanakan proyek, sanksi yang 

dijatuhkan pada pelanggaran aturan 

main, tempat pelaksanaan proyek, 

hal-hal yang dilaporkan, serta  alat 

dan bahan yang dapat diakses 

untuk membantu penyelesaian 

proyek penanganan limbah 

organik. 

 

Prt. 

Ke 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Waktu / 

Jadwal 

3 

Menyusun 

Jadwal (Create 

a Schedule) 

Menyusun jadwal pelaksanaan 

projek, yaitu menyusun tahap-

tahap pelaksanaan projek 

penanganan limbah organik 

dengan mempertimbangkan 

kompleksitas langkah-langkah 

dan teknik penyelesaian produk  

serta waktu yang disepakati 

bersama antara siswa dan guru.  

Minggu ke 2 

s.d. minggu ke 

3 dilaksanakan 

diluar jam 

pelajaran 

(Lihat 

lampiran A2 

dan A3) 

3 

dan 

4 

Memonitor 

peserta didik 

dan kemajuan 

proyek 

(Monitor the 

Students and  

the Progress of 

the Project) 

 Menyelesaikan proyek 

penanganan limbah organik  

dengan difasilitasi dan dipantau 

guru, yaitu  mencari atau 

mengumpulkan data, 

menyiapakan alat dan bahan, 

kemudian mengolahnya sampai 

dihasilkan produk akhir  

 Siswa  difasilitasi untuk 

membuat laporan, termasuk 

melaporkan proses 

berlangsungnya tugas proyek 

penanganan limbah organik  

serta menceriterakan hambatan 

dalam mengerjakan tugas projek 

sebagai bentuk refleksi kegiatan 

dalam pembelajaran.  

Minggu ke - 3 

s.d. minggu ke 

– 6, 

dilaksanakan 

pada dan diluar 

jam pelajaran 

(lihat lampiran 

A.4.) 

5 

Menguji Hasil 

(Assess the 

Outcome) 

Siswa mempresentasikan/ 

mempublikasikan hasil proyek 

penanganan limbah organik, yaitu 

menyajikan produk dalam 

kegiatan pameran; meminta 

penilaian dari guru biologi, guru 

lain, dan teman dari kelompok 

lain;  melakukan presentasi; 

Minggu ke – 5 

Kegiatan 

dilaksanakan 

pada jam 

pelajaran untuk 

kegiatan 

presentasi 

selama 2 jam 
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diskusi  untuk memperoleh 

tanggapan dari siswa yang lain 

dan guru. 

pelajaran (lihat 

Lampiran A.5). 

Sedangkan 

untuk kegiatan 

pameran dan 

penilaian dari 

guru lain 

dilakukan diluar 

jam pelajaran 

Mengevaluasi 

Pengalaman 

(Evaluate the 

Experience) 

Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan 

hasil proyek yang sudah 

dijalankan. Proses refleksi 

dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok. 

    

     Berikut merupakan penjelasan mengenai tes kemampuan pemahaman konsep. 

Tes kemampuan pemahaman konsep diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Tes ini berupa tes tertulis plihan ganda yang mengukur kemampuan 

pemahaman konsep. Tes pemahaman konsep ini dilakukan sebagai langkah awal 

dari pembelajaran berbasis proyek. Pemahaman konsep yang dimaksud adalah 

konsep awal yang harus dimiliki oleh siswa sebelum merencanakan proyek 

penanganan limbah organik. Tes pilihan ganda ini terdiri dari 20 soal.  

     Instrumen ini dikembangkan oleh peneliti kemudian di judgment  oleh dosen 

ahli, kemudian diuji coba kepada siswa kelas XI-IPA. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan realibilitas. Hasil uji 

coba dianalisis menggunakan program komputer Anates V4. Berdasarkan hasil 

ujicoba, seluruh soal digunakan dalam penelitian. Distribusi soal kemampuan 

pemahaman konsep dapat dilihat pada lampiran B.1.  Kisi-kisi soal kemampuan 

pemahaman konsep dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10.  Kisi-Kisi Soal Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator No Soal 

4.2 Menganalisis 

jenis-jenis limbah 

dan daur ulang 

limbah 

Menentukan karakteristik  limbah. 1 

Membedakan limbah organik dan anorganik 

berdasarkan komponen penyusunnya. 

2 dan 3 

Mengolongkan jenis-jenis limbah berdasarkan 

asalnya 

4, 5 dan 6 

Merinci beberapa cara untuk pengolahan 

limbah. 

7,8, dan 9 

Mengidentifikasi karakteristik pencemaran 10 dan 11 

Mengidentifikasi  kriteria polutan 12 dan 13 
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Membedakan cara pengolahan limbah organik 

dan anorganik 

14,15, dan 

16 

Mengidentifikasi senyawa yang terkandung 

dalam limbah organik tertentu. 

17,18,19, 

dan 20 

 

Berikut adalah rincian analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal kemampuan pemahaman konsep berdasarkan hasil ujicoba: 

a. Validitas butir soal 

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi  (content validity) dan uji 

validitas kriteria (criteria related validity). Uji validitas isi dilakukan melalui 

validasi oleh dosen yang ahli tentang materi pencemaran dan dosen evaluasi untuk 

mengetahui kesesuaian isi materi dengan fungsi pemahaman konsep pada 

instrument tes. Sedangkan untuk uji validitas kriteria dihitung menggunakan 

bantuan program computer Anates V4. Penapsiran besar korelasi validitas tes 

didasarkan pada criteria yang dikemukakan oleh Arikunto (2012) yang disajikan 

pada Tabel 3.2.  

b. Reliabilitas instrumen 

Uji reliabilitas dihitung menggunakan bantuan program computer Anates V4. 

Penapsiran nilai reliabilitas tes didasarkan pada kriteria yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2012) yang disajikan pada Tabel 3.3. 

Berdasarkan uji reliabilitas soal untuk uji coba instrument  kemampuan 

pemahaman konsep dari duapuluh soal yang diujicoba diperoleh bahwa nilai 

reliabilitas tesnya sebesar 0,95. Penapsiran nilai reliabilitas tes ini adalah sangat 

tinggi (Arikunto,2012).   

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda, soal yang diujicobakan digunakan seluruhnya yaitu sebanyak 20 

soal. Rekapitulasi hasil analisis data uji coba soal pemahaman konsep dapat 

dilihat pada Tabel 3.11.  

Tabel 3.11. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Uji Coba Soal 

Pemahaman Konsep 



53 

 

Tuti Ismawati, 2016 
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA Melalui 
Pembelajaran Berbasis Proyek  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

No 

Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 

Validitas 

Keterangan Ideks 

(%) 
Keterangan Korelasi 

Sign. 

Korelasi 

1 20 Cukup 
Sangat 

Mudah 
0,63 

Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

2 40 Baik Mudah 0,6 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

3 40 Baik Mudah 0,59 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

4 80 Sangat Baik Sedang O,68 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

5 60 Baik Mudah 0,67 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

6 20 Cukup Mudah 0,06   Direvisi 

No 

Daya Pembeda 
Tingkat 

Kesukaran 

Validitas 

Keterangan Ideks 

(%) 
Keterangan Korelasi 

Sign. 

Korelasi 

7 80 Sangat Baik Sedang 0,58 Signifikan Digunakan 

8 60 Baik Sedang 0,38 
Cukup 

Signifikan 
Digunakan 

9 80 Sangat Baik Sedang 0,49 Signifikan Digunakan 

10 20 Cukup Mudah 0,52 Signifikan Digunakan 

11 60 Baik Sedang 0,46 Signifikan Digunakan 

12 60 Baik Mudah 0,56 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

13 80 Sangat Baik Sedang 0,72 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

14 40 Baik Mudah 0,66 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

15 40 Baik 
Sangat 

Mudah 
0,76 

Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

16 20 Cukup 
Sangat 

Mudah 
0,52 Signifikan Digunakan 

17 40 Baik Mudah 0,52 Signifikan Digunakan 

18 80 Sangat Baik Sedang 0,59 
Sangat 

Signifikan 
Digunakan 

19 60 Baik Sedang 0,49 Signifikan Digunakan 

20 40 Baik Sedang 0,29 
Cukup 

Signifikan 
Direvisi 

 

c.  Setelah pembelajaran berbasis proyek tentang pencemaran selesai, guru 

memberikan soal posttest mengenai kemampuan berpikir kreatif dan 
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kemampuan pemecahan masalah. Kegiatan postest ini dilakukan selama 

90 menit di luar jam pelajaran biologi. 

d.  Selain itu guru juga mengumpulkan data mengenai respon siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran berbasis 

proyek melalui angket respon siswa dan wawancara terhadap guru. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Untuk melakukan penyusunan laporan, peneliti perlu menganalisis data 

temuannya selama tahap pelaksanaan. Adapun tahap penyusunan laporan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari tahap 

pelaksanaan, data tersebut berupa hasil pretest, posttest siswa, dan hasil 

observasi. Data observasi siswa selama kegiatan pembuatan proyek dan 

data respon siswa dan guru  terhadap pembelajaran berbasis proyek 

b. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data 

c. Menganalisis dan membahas hasil temuan 

d. Menarik kesimpulan dan menyusun laporan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil tes dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Indeks Gain untuk soal uraian mengenai kemampuan berpikir 

kreatif dan kemampuan pemecahan masalah.  

      Data yang diperoleh mengenai pemahaman konsep, kemampuan berpikir 

kreatif dan kemampuan pemecahan masalah  dari pretest dan posttest akan 

digunakan untuk mencari nilai N gain. Nilai N gain berfungsi untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan suatu variabel dalam hal ini kemampuan berpikir 

kreatif dan kemampuan pemecahan masalah  setelah mengikuti pembelajaran 
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berbasis proyek. Untuk mendapatkan nilai N gain maka akan digunakan rumus 

sebagai berikut (Meltzer, 2002): 

N Gain/Indeks Gain =  

N gain/indeks gain yang diperoleh pada tes kemampuan berpikir kreatif 

dan kemampuan pemecahan masalah  menunjukkan kategori peningkatan berupa 

kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemecahan masalah . Kategori 

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12.  Kategorisasi Skor N gain/Indeks Gain 

Rentang Kategori 

0,70-1,00 Tinggi 

0,31-0,69 Sedang 

0-0,30 Rendah 

         (Meltzer, 2002) 

 

2. Analisis aspek kemampuan berpikir asli (Originality), lembar observasi tes 

perbuatan, dan penilaian produk.  

Data kemampuan berpikir asli (originality), observasi kelas yang 

tercantum pada lembar penilaian kemampuan pemecahan masalah, dan penilaian 

produk.   dianalisis dengan cara dihitung persentasenya. Dari data ini diketahui 

ketercapaian kemampuan pemecahan masalah  siswa yang dilatihkan pada 

pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek. Data 

dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

NP =  X 100% 

                                                      (Sudjiono, 2009) 

Keterangan: 

NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : Jumlah skor yang diperoleh siswa 

NS : Total skor maksimal 

 

Berikut kriteria dari nilai yang diperoleh, disajikan pada Tabel 3.13. 
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Tabel 3.13. Kategorisasi hasil observasi 

Ketercapaian Kategori 

86 – 100% Baik Sekali 

76 – 85% Baik 

60 – 75% Cukup 

55-59 % Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 

    (Purwanto, 2009) 

3. Analisis Angket Respon Siswa Tentang Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Proyek. 

       Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai Pembelajaran Berbasis Proyek. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung dan tertutup 

dalam bentuk pilihan jawaban ya dan tidak . Untuk jawaban “ya” diberi nilai 1 

sedangkan untuk jawaban “tidak” diberi nilai 0. Data angket respon siswa 

terhadap penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dianalisis dengan cara 

menghitung persentasenya. Data dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 % respon siswa = X 100% 

Kriteria kategorisasi hasil perolehan angket dapat dilihat pada Tabel 3.14. 

Tabel 3.14. Kategorisasi Hasil Angket Siswa 

Ketercapaian Kategori 

86 – 100% Baik Sekali 

76 – 85% Baik 

60 – 75% Cukup 

55-59 % Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 

    (Purwanto, 2009 

4. Analisis Hasil Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui tanggapan guru mengenai  

Pembelajaran Berbasis Proyek. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptip. 

 

 



57 

 

Tuti Ismawati, 2016 
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA Melalui 
Pembelajaran Berbasis Proyek  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Tuti Ismawati, 2016 
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Siswa SMA Melalui 
Pembelajaran Berbasis Proyek  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Jadwal Penelitian 

Proses penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat selesai dalam delapan 

bulan, mulai dari seminar usulan penelitian sampai menyelesaikan laporan 

penelitian berupa tesis. Jadwal penelitian yang direncanakan yaitu sebagai berikut: 

NO JENIS KEGIATAN 
PELAKSANAAN (BULAN) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agt 

 PERSIAPAN         

1. Penyusunan 

Proposal 
X        

2. Konsultasi Proposal X        

3. Seminar Usulan 

Penelitian  
X       

4. Perbaikan Proposal  X       

5. Persiapan Penelitian  
 

X      

 PELAKSANAAN         

6. Pelaksanaan  
  

X X    
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Penelitian 

7. Pengumpulan Data  
  

X X X   

8. Pengolahan Data   
 

X X X   

 PELAPORAN         

9. Penyusunan 

Laporan  
   

  
X X  

10. Penyerahan Laporan 

dan Ujian Tesis 
     

 
X X 

11. Perbaikan Tesis       
 

X 


