
55 

Ading Muslihudin, 2016 
Pengaruh Media CD Interaktif Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Motivasi  Belajar 
Siswa dalam Mata Pelajaran IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cipicung Kecamatan Cipicung 

Kabupaten Kuningan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil studi 

pendahuluan menunjukan bahwa keterampilan berpikir kreatif dan motivasi 

siswa masih belum dikembangkan secara maksimal selain itu, SD Negeri 

Cipicung merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) dengan akreditasi B. 

 

B. Subjek Penelitian   

Menurut Arikunto (2006, hlm 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2007, hlm 61), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: Objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu   yang   ditetapkan   oleh   peneliti   untuk   

dipelajari kemudian   ditarik kesimpulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa  

populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SD Negeri Cipicung Kecamatan 

Cipicung Kabupaten Kuningan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 

IV SD Negeri Cipicung. Siswa kelas IVA akan dijadikan kelas eksperimen 

dengan jumlah 31 siswa, sementara siswa kelas IVB akan dijadikan kelas 

kontrol dengan jumlah 32 siswa. 
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C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain “pretest-

posttest control group design” (Sugiyono, 2009, hlm 113). Subjek penelitian 

tidak dikelompok secara acak, tetapi menerima keadaan subjek apa adanya. 

Kemudian dilakukan pretest terhadap ke dua kelompok, setelah itu kedua 

kelompok diberikan perlakuan yang berbeda dan diakhiri dengan pemberian 

posttest pada kedua kelompok. Untuk pretes dan posttest digunakan perangkat 

test yang sama. Rancangan desain penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen  O1 X O2 

Kontrol  O1 - O2 

(Sugiono, 2010, hlm 116) 

Keterangan : 

O1 = Tes Awal (pretest) 

O2 = Tes Akhir (posttest) 

X   = Media CD interaktif 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh media CD interaktif 

terhadap keterampilan berpikir kreatif dan motivasi siswa. Penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperiment.  

Menurut Ruseffendi (2006, hlm 52) penelitian eksperimen kuasi 

merupakan penelitian eksperimen semu dimana subjek penelitian tidak 

dikelompokkan secara acak, tetapi menerima keadaan subjek apa adanya. Oleh 

karena itu pelaksanaannya menggunakan siswa kelompok eksperimen dan 

siswa kelompok kontrol yang pemilihan apa adanya. Penelitian ini dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan media 

CD interaktif dan kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Penerapan media CD interaktif dilakukan pada pembelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif dan motivasi siswa dengan materi “Permasalahan Sosial”. 

 

 

E. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. 

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir, maka perlu diberikan definisi 

operasional terhadap istilah-istilah tersebut. Berikut ini adalah penjelasnnya 

1. Media CD interaktif adalah suatu sistem yang menggambungkan berbagai 

media;teks, suara, gambar, animasi, dan video dalam suatu software 

(Jocobs dalam Munir, 2001, hlm 9) 

2. Keterampilan berpikir kreatif menurut Torrance (Filsaime, 2008, hlm 20) 

adalah sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, 

fleksibilitas dan elaborasi. Dikatakan lebih lanjut bahwa berpikir kreatif 

merupakan sebuah proses menjadi sensitif atau sadar terhadap masalah-

masalah, kekurangan, dan celah-celah di dalam pengetahuan yang 

untuknya tidak ada solusi yang dipelajari; membawa serta informasi yang 

ada dari gudang memori atau sumber-sumber eksternal, mendefinisikan 

kesulitan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang, mencari solusi-

solusi, menduga, meciptakan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan 

masalah, menguji dan menguji kembali alternatif-alternatif tersebut, 

menyempurnakannya dan akhirnya mengkomunikasikan hasil-hasilnya. 

Indikator yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

a. Keterampilan berpikir lancar (fluency), yaitu menghasilkan banyak 

jawaban yang relevan. 

b. Keterampilan berpikir luwes (flexibility), yaitu menghasilkan jawaban 

atau gagaan yang bervariasi 

c. Keterampilan berpikir orisinil (originality), yaitu menghasilkan 

jawaban yang jarang diberikan kebanyakan orang 

d. Keterampilan berpikir elaborasi (elaboration), yaitu mengembangkan 

suatu gagasan 
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3. Motivasi belajar Menurut Suprijono (2009, hlm 163) adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta 

memberi arah pada kegiatan belajar”. 

 

F. Instrumen Penelitian  

Menurut Arikunto (2006, hlm 136) intrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga  lebih  mudah  diolah. Berikut ini 

merupakan uraian dari masing-masing instrumen yang digunakan. 

1. Tes Berpikir Kreatif 

Instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa 

terdiri dari 10 butir soal yang berbentuk uraian. Penyusunan soal tes 

diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang dilanjutkan dengan 

menyusun soal. Secara lengkap, kisi-kisi dan instrumen tes berpikir 

kreatif dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.2 

Indikator keterampilan berpikir kreatif 

No Variable Indikator Indikator penelitian No Soal 

1 

Berpikir 

Kreatif 

Kelancaran 

(menghasilkan 

banyak jawaban 

yang relevan) 

Siswa mampu 

memberikan contoh-

contoh masalah 

pribadi dan masalah 

sosial dengan berbagai 

jawaban. 

8, 9, 10 

Siswa mampu 

menghasilkan banyak 

jawaban mengenai 

beberapa masalah 

sosial yang ada di 

lingkungan tempat 

tinggal. 

Siswa mampu 

menghasilkan banyak 

jawaban mengenai 

upaya untuk mengatasi 

masalah sosial. 
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Fleksibilitas 

(menghasilkan  

jawababan atau 

gagasan yang  

bervariasi) 

Siswa mampu 

menghasilkan banyak 

jawaban yang 

bervariasi mengenai 

faktor penyebab 

timbulnya 

permasalahan sosial 

serta akibatnya. 

3, 4 

Siswa mampu 

menghasilkan banyak 

jawaban yang 

bervariasi mengenai 

beberapa masalah 

sosial yang ada di 

lingkungan tempat 

tinggal. 

Orisinalitas 

(menghasilkan 

jawaban yang 

jarang diberikan 

kebanyakan orang) 

Siswa mampu 

menghasilkan 

jawaban yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang mengenai faktor 

penyebab timbulnya 

permasalahan sosial 

serta akibatnya. 

5, 6, 7 

Siswa mampu 

menghasilkan 

jawaban yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang mengenai 

beberapa masalah 

sosial yang ada di 

lingkungan tempat 

tinggal. 

Siswa mampu 

menghasilkan 

jawaban yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang mengenai upaya 

untuk mengatasi 

masalah sosial. 

Elaborasi 

(mengembangkan    

suatu gagasan) 

Siswa mampu 

mengembangkan    

suatu gagasan 

mengenai faktor 

penyebab timbulnya 

permasalahan sosial 

1,2 
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serta akibatnya. 

Siswa mampu 

mengembangkan    

suatu gagasan 

mengenai upaya untuk 

mengatasi masalah 

sosial. 

 

2. Angket 

Angket  atau  kuesioner  menurut  Arikunto (20012, hlm 2)  adalah 

“alat penelitian berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang 

yang akan diukur (responden)”.  Angket  yang digunakan adalah skala 

Likert,  yaitu berupa lembar kuisioner  untuk memperoleh informasi 

mengenai respon siswa terhadap motivasi belajar. Siswa diminta untuk 

melakukan persetujuan terhadap setiap pernyataan yang diberikan sesuai 

dengan yang mereka alami, rasakan, dan lakukan dengan cara memberi 

tanda ceklis pada setiap pernyataan. Bentuk pertanyaan dan pernyataan 

yang terdapat pada angket berupa pilihan jawaban yang berjumlah sesuai 

dengan aspek yang akan diukur. Kisi-kisi dan instrumen motivasi belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.3 

Indikator motivasi belajar siswa 

 

No Variable Sub Variable Indikator 

1 
Motivasi 

Belajar 

Ketekunan belajar - Kehadiran di sekolah 

- Mengikuti KBM di kelas 

- Belajar di rumah 

- Belajar Kelompok di luar 

KBM/sekolah 

Senang dengan 

tantangan 

- Respon terhadap kesulitan 

- Usaha menghadapi kesulitan 

Minat belajar - Konsentrasi mengikuti KBM 

- Aktif dan Kreatif dalam KBM 

- Tertarik untuk lebih 

mendalami materi 
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Mempunyai target 

dalam belajar 

- Keinginan untuk berprestasi 

- Tingkat kepuasan terhadap 

hasil yang diperoleh 

Kemandirian dalam 

belajar 

- Mengerjakan tugas/PR 

- Penggunaan waktu luang 

untuk belajar 

Tanggung jawab - Ketepatan pengumpulan 

tugas/PR 

- Peran dalam kerja kelompok 

\ 

G. Proses Pengembangan Instrumen 

Untuk keperluan pengumpulan data dibutuhkan suatu tes yang baik. Tes 

yang baik biasanya memenuhi kriteria tingkat kesukaran yang layak, daya 

pembeda yang baik, validitas tinggi, dan reliabitas tinggi. Untuk mengetahui 

karakteristik kualitas tes yang digunakan tersebut, maka sebelum dipergunakan 

seyogyanya tes tersebut  diuji-coba  untuk  mendapatkan  gambaran  tingkat  

kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitasnya. Langkah-langkah 

pengujian instrumen adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian agar butir-butir yang 

dikembangkan sesuai dengan definisi operasional yang telah 

dirumuskan.  

2. Membuat butir-butir  instrumen  penelitian  sesuai dengan kisi-kisi yang 

telah dibuat.  

3. Mengujicobakan instrumen penelitian. Pada tahap ini instrumen yang 

dikembangkan untuk semua variabel diujicobakan terlebih dahulu sesuai 

dengan karakteristik populasi yang diteliti. 

4. Analisis hasil uji coba untuk mengetahui daya pembeda, tingkat kesulitan 

soal, validitas, maupun realibilitasnya. Kemudian item yang dianggap 

valid dan realibel dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya  

sedangkan  item  yang  dianggap  tidak  valid,  dibuang  atau diperbaiki 

menyesuaikan dengan tingkat validitasnya. 

 

Dalam penelitian ini diperoleh dua macam data yaitu data hasil tes dan 

data non tes. Pengolahan data diawali dengan mengukur validitas, realibilitas, 
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tingkat kesukaran dan daya pembeda instrument penelitian 

Ketentuan-ketentuan yang akan digunakan bagi keperluan analisis data di 

atas adalah: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Validitas Butir Soal 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes 

telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan valid 

apabila tes  tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam  bahasa 

Indonesia “valid” disebut dengan istilah “sahih”. Sebuah soal akan memiliki 

validitas yang tinggi jika skor soal tersebut memiliki dukungan yang besar 

terhadap seluruh soal yang ada. Untuk menguji validitas setiap butir 

soal, skor-skor yang ada pada butir soal yang dimaksud dikorelasikan 

dengan skor total 

Dalam   menguji   validitas   menurut   Sugiyono (2007, hlm 179),   

setelah ditentukan rXY  = rhitung  kemudian dibandingkan dengan rtabel 

pada taraf signifikasi 1% dan dk= n - 2. Jika rXY ≥ rtabel maka butir soal 

dinyatakan valid sedangkan jika rXY < rtabel maka butir soal dinyatakan 

invalid. Dari rumus rumus  di  atas,  perhitungan  untuk  mencari  validitas 

soal  menggunakan bantuan program SPSS 20, sehinggan menentukan 

validitas soal tes keterampilan berpikir kreatif berdasarkan nilai sig dengan 

kriteria: 

Jika  dengan , maka soal valid 

Jika dengan , maka soal tidak valid 

Tabel 3.4 

Validitas soal tes keterampilan berpikir kreatif 

No Soal Sig α Keterangan 

1 0,02 0,05 Valid  

2 0,00 0,05 Valid 

3 0,00 0,05 Valid 

4 0,00 0,05 Valid 

5 0,00 0,05 Valid 

6 0,80 0,05 Tidak Valid 

7 0,00 0,05 Valid 
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8 0,40 0,05 Tidak Valid 

9 0,00 0,05 Valid 

10 0,00 0,05 Valid 

 

Tabel 3.5 

Validitas angket motivasi belajar siswa 

No angket Sig α Keterangan 

1 0,00 0,05 Valid 

2 0,00 0,05 Valid 

3 0,00 0,05 Valid 

4 0,31 0,05 Tidak Valid 

5 0,00 0,05 Valid 

6 0,00 0,05 Valid 

7 0,00 0,05 Valid 

8 0,00 0,05 Valid 

9 0,02 0,05 Valid 

10 0,00 0,05 Valid 

11 0,00 0,05 Valid 

12 0,03 0,05 Valid 

13 0,01 0,05 Valid 

14 0,01 0,05 Valid 

15 0,06 0,05 Tidak Valid 

16 0,03 0,05 Valid 

17 0,00 0,05 Valid 

18 0,00 0,05 Valid 

19 0,00 0,05 Valid 

20 0,00 0,05 Valid 

21 0,01 0,05 Valid 

22 0,82 0,05 Tidak Valid 

23 0,28 0,05 Tidak Valid 

24 0,00 0,05 Valid 

25 0,68 0,05 Tidak Valid 

26 0,26 0,05 Tidak Valid 

27 0,00 0,05 Valid 

28 0,00 0,05 Valid 

29 0,00 0,05 Valid 

30 0,01 0,05 Valid 

31 0,02 0,05 Valid 

32 0,00 0,05 Valid 

33 0,00 0,05 Valid 

34 0,06 0,05 Tidak Valid 

35 0,01 0,05 Valid 

36 0,20 0,05 Tidak Valid 
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No angket Sig α Keterangan 

37 0,03 0,05 Valid 

38 0,65 0,05 Tidak Valid 

39 0,95 0,05 Tidak Valid 

40 0,00 0,05 Valid 

 

b. Uji Realibilitas  

Reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh ketika diuji 

ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari satu 

pengukuran ke pengukuran lainnya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki 

taraf reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap yang dihitung dengan koefisien reliabilitas. Untuk 

menghitung reliabilitas tes dihitung dengan menggunakan rumus Alpha-

Cronbach. Menurut Sugiyono (2011, hlm 365) pengujian reliabilitas 

teknik Alpha-Cronbach dilakukan jika jenis data interval/essay. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Selanjutnya nilai reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi 

skor reliabilitas soal. Menurut Suherman, (2003, hlm 139) tingkat 

relaibilitas soal uji coba didasarkan pada klasifikasi Guilford sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,900 ≤  r11  < 1,000 Sangat Tinggi 

0,700 ≤  r11  < 0,900 Tinggi 

0,400 ≤  r11 < 0,700 Cukup 

0,200 ≤  r11  < 0,400 Rendah 

r11  < 0,200 Sangat Rendah 

 

Dengan menggunakan SPSS 20, hasil perhitungan dan interpretasi 

klasifikasi reliabilitas soal untuk tes keterampilan berpikir kreatif dan 
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angket motivasi belajar siswa dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 3.7 

Hasil Perhitungan dan Interpretasi Validitas Butir Soal 

Keterampilan Berpikir Kreatif dan Angket Motivasi Belajar Siswa 

 

No.  Tes/Angket r11   Klasifikasi 

1. Keterampilan Berpikir Kreatif  0,716 Tinggi 

2. Motivasi Belajar Siswa 0,711 Tinggi 

 

c. Tingkat kesukaran 

“Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu  

sukar” (Arikunto, 2006, hlm 207). Soal yang terlalu mudah tidak membuat 

siswa untuk  mempertinggi usaha untuk memecahkannya. Sebaliknya soal 

yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya”.   

Di lain pihak Arikunto (2006, hlm 210) mengatakan bahwa “soal-soal yang 

terlalu mudah dan atau terlalu sukar bukan berarti tidak boleh 

digunakan”. Lebih lanjut dikatakan bahwa soal-soal yang terlalu mudah akan 

membangkitkan semangat kepada siswa yang lemah sementara soal yang 

sukar akan menambah gairah belajar bagi peserta didik yang pandai. 

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  soal-soal  dengan  

tingkat kesukaran mudah dan sukar dapat digunakan. 

Arikunto (2006, hlm 207) menjelaskan bahwa “bilangan yang 

menunjukkan sukar mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran 

(difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 

1,0. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu 

terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu 

mudah.   
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Adapun untuk menghitung tingkat kesukaran mengunakan rumus : 

 

 

 

Selanjutnya indeks tingkat kesukaran soal diinterpretasikan dengan 

kriteria pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,00 ≤  TK  < 0,30 Sukar 

0,30 ≤  TK  < 0,70 Sedang 

0,7 ≤  TK < 1,00 Mudah 

(Arifin, 2012, hlm 148) 

Hasil perhitungan dan interpretasi klasifikasi tingkat kesukaran soal 

untuk tes keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.9 

Tingkat Kesukaran Soal 

Tes keterampilan Berpikir Kreatif 

 

No. Soal Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

1 0,667 Sedang 

2 0,525 Sedang 

3 0,375 Sedang 

4 0,342 Sedang 

5 0,292 Sukar 

6 0,442 Sedang 

7 0,375 Sedang 

8 0,442 Sedang 

9 0,475 Sedang 

10 0,367 Sedang 
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d. Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2006, hlm 211) menyatakan bahwa “daya pembeda 

soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara peserta didik 

yang pandai (berkemampuan   tinggi)   dengan   peserta   didik   yang   

kurang (berkemampuan   rendah).   Lebih   lanjut   dijelaskan   bahwa   

angka   yang menunjukkan  besarnya  daya  pembeda  disebut  indeks  

diskriminasi  yang disingkat D (d besar). Indeks diskriminasi ini berkisar 

antara 0,00 sampai 1,00.  Untuk menghitung daya pembeda soal 

digunakan rumus : 

 

 

 

SM

XX
DP KBKA   

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda 

XKA  : Rata-rata kelompok atas 

XKB  : Rata-rata kelompok bawah 

SM  : Skor maksimum 

 

Nilai daya pembeda (DP) selanjutnya diklasifikasikan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.10 

Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,400 ≤  DP  < 1,000 Sangat Baik 

0,300 ≤  DP  < 0,400 Baik 

0,200 ≤  DP  < 0,300 Cukup 

0,000 ≤  DP  < 0,200 Kurang baik, soal perlu dibuang 

 

Hasil perhitungan dan interpretasi klasifikasi daya pembeda soal untuk 

tes keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3.11 

Hasil Perhitungan dan Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Tes Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

No. Soal Daya Pembeda Klasifikasi 

1 0,217 Cukup 

2 0,250 Cukup 

3 0,233 Cukup 

4 0,200 Cukup 

5 0,233 Cukup 

6 0,017 Kurang baik, soal perlu dibuang 

7 0,200 Cukup 

8 0,000 Kurang baik, soal perlu dibuang 

9 0,200 Cukup 

10 0,267 Cukup 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  merupakan  alat  ukur  yang  diperlukan  

dalam melaksanakan suatu penelitian (Nazir, 2003, hlm 328). Data yang 

dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan 

dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti.  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen alat tes, 

kuisioner/angket, dan lembar observasi yang telah disetujui pembimbing 

dan hasil konfirmasi dengan guru kelas IV yang akan bertindak sebagai 

subyek pengelola pembelajaran untuk keperluan penelitian ini. 

1. Tes keterampilan berpikir kreatif diukur dengan tes, berupa soal tes 

uraian. Tes ini dilakukan dua kali, yaitu pretest  yang bertujuan untuk 

melihat kemampuan berpikir kreatif awal siswa dan postest yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa setelah 

perlakuan diberikan.  

2. Tes motivasi belajar siswa diukur dengan tes berupa angket yang diberikan  

pada siswa dan pengamatan yang dilakukan oleh guru selama proses  

pembelajaran berlangsung. 
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I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah  

atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data dalam pengujian 

hipotesis penelitian ini diperoleh dengan menggunakan SPSS for windows. 

Data yang diperoleh dari hasil tes keterampilan berpikir kreatif dan motivasi 

belajar siswa diolah melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan. 

2. Membuat tabel skor pretest dan posttest siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor 

pretest, posttest   dan   N-gain   keterampilan   berpikir   kreatif   dan   

motivasi belajar siswa menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk.  

4. Menguji homogenitas varians skor pre-test, post-test dan N-gain keterampilan 

berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa menggunakan uji Levene.  

5. Melakukan   analisis   untuk   membandingkan   skor   pretest   dan   posttest 

kelompok eksperimen. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan  yang 

ditimbulkan oleh perlakuan yang diberikan pada subjek, apakah naik atau 

turun. Secara statistik diharapkan hasil posttest lebih tinggi 

dibandingkan dengan pretest. Statistik uji t yang digunakan adalah 

statistik uji t untuk paired sample. Hasil posttest lebih baik dibandingkan 

dengan hasil pretest pada kelompok eksperimen jika harga statistik uji t 

memiliki memiliki peluang kekliruan (α) lebih kecil dari 0,05. Dalam 

hal lain, berati kondisi setelah perlakuan diberikan pada kelompok sama.  

6. Melakukan   analisis   untuk   membandingkan   skor   pretest   dan   posttest 

kelompok   kontrol.   Tujuannya   adalah   untuk   melihat   perbedaan   yang 

ditimbulkan oleh perlakuan yang diberikan pada subjek, apakah naik atau 

turun. Secara statistik diharapkan hasil posttest lebih tinggi 

dibandingkan dengan pretest. Statistik uji t yang digunakan adalah 



70 

Ading Muslihudin, 2016 
Pengaruh Media CD Interaktif Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Motivasi  Belajar 
Siswa dalam Mata Pelajaran IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

statistik uji t untuk paired sample. Hasil posttest lebih baik dibandingkan 

dengan hasil pretest pada kelompok kontrol jika harga statistik uji t 

memiliki memiliki peluang kekliruan (α) lebih kecil dari 0,05. Dalam hal 

lain, berati kondisi setelah perlakuan diberikan pada kelompok sama 

7. Melakukan perbandingan hasil gain kelompok eksperimen dan hasil 

gain kelompok kontrol. Pada tahap ini secara statistik diharapkan hasil 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Uji t yang 

digunakan adalah statistik uji t untuk sampel independen. Hasil 

eksperimen lebih baik dibanding dengan kelompok kontrol jika harga 

statistik uji t memiliki peluang kekliruan (α) lebih kecil dari 0,05. Dalam hal 

lain berarti kondisi awal setelah perlakuan diberikan kepada kelompok 

eksperimen dan kontrol adalah sama. 

 

J. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahapan perencanaan penelitian  

Kegiatan pada tahapan perencanaan penelitian mencakup hal-hal sebagai  

berikut:  

a. Studi pendahuluan, observasi awal pembelajaran IPS di kelas, melakukan 

studi literatur tentang media pembelajaran serta melakukan kajian 

pustaka terhadap konsep yang akan dijadikan variabel penelitian 

b. Pengembangan  instrumen,  penentunan  materi  dan  subjek  penelitian,  

menyusun  rencana  pembelajaran  untuk  kelas  eksperimen,  membuat  

instrumen untuk mengukur keterampilan berfikir kreatif dan motivasi 

belajar siswa, melakukan uji validitas instrument, menyusun soal pretest 

dan post test. 
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2. Tahapan pelaksanaan penelitian 

Pada tahapan pelaksanaan penelitian kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Bersama  guru  menyepakati  pengaruh  media  CD interaktif  yang  

akan  dilaksanakan  oleh  guru  bersangkutan, pembelajaran 

disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan 

b. Memperkenalkan Media CD Interaktif dan memberikan pelatihan 

pada guru yang bersangkutan.  

c. Menentukan kelompok kelas yang akan dijadikan  kelas kontrol dan 

kelompok kelas eksperimen. 

d. Mengadakan pretest kepada kelompok  kelas eksperimen dan 

kelompok kelas kontrol untuk mengukur keterampilan berfikir 

kreatif dan motivasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan  

e. Menerapkan Media CD interaktif pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.  

f. Melaksanakan posttest pada kelompok kelas eksperimen dan 

kelompok kelas kontrol setelah diberi perlakuan. 

3. Tahapan Pengolahan Data Hasil Penelitian 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis data dengan menggunakan uji terhadap rerata skor 

pretes dan posttest 

b. Menyusun laporan dan pendokumentasian 
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Penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut: 

Bagan 3.1 

Prosedur Penelitian 
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