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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pre experimental karena tidak adanya variabel kontrol serta sampelnya tidak 

dipilih secara random. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah siswa SMA 

sebelum dan setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis proyek. 

Maka dari itu diperlukan kelompok yang diberi perlakuan dan di tes dengan 

pretest dan posttest untuk melihat pengaruh dari penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek tersebut. Desain yang cocok untuk penelitian 

tersebut adalah one group pretest-posttest design. 

 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

Sumber : (Sugiyono, 2014) 

Gambar 3.1. Skema Penelitian 

Keterangan : 

O1 = Nilai pretest (sebeum diberi perlakuan) 

O2 = Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 

X = Perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran proyek 

Dalam desain ini, pengukuran dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan 

sesudah model pembelajaran berbasis proyek dilakukan menggunakan 

instrumen tes soal yang sama. Soal tes tertulis yang digunakan sebagai pretest 

dan posttest dalam penelitian ini merupakan instrumen berisi 14 butir soal 

uraian dengan dua kasus utama yang berbeda dengan masing-masing terdiri 

dari 7 butir soal untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan 

berpikir kritis ilmiah yang telah di judgement dan diuji coba terlebih dahulu. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulnnya (Sugiyono, 

2014, hlm. 117). Polpulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu 

SMA Swasta kota Bandung. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan 

teknik sampling purposive, dimana sampel dipilih bukan berdasarkan strata 

random, atau daerah tertentu tetapi atas pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian adalah satu rombongan belajar kelas X 

MIPA pada tahun pelajaran 2016/2017 yang belum belajar materi momentum 

dan impuls dengan jumlah 37 siswa. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan berbentuk soal uraian yang diberikan pada 

awal sebelum treatment diberikan sebagai pretest dan pada akhir treatment 

sebagai posttest. Tes tulis ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana 

keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah dapat 

ditingkatkan. Soal terdir dari 2 kasus permasalahan dengan masing-masing 

berjumlah 7 butir soal uraian yang terpecah kedalam beberapa aspek berpikir 

kreatif ilmiah  dan berpikir kritis ilmiah. Untuk berpikir kreatif kreatif ilmiah 

aspek yang tergabung di dalamnya adalah fluency, flexibility, dan originality. 

Sedangkan untuk berpikir kritis ilmiah yaitu kemampuan berpikir kritis 1, 

kemampuan berpikir kritis 2, dan kemampuan berpikir kritis 3. Sebelum 

diberikan kepada siswa tes tulis ini telah melalui beberapa tahap validasi. 

Pertama, tes di judgement oleh ahli fisika dalam hal ini adalah dosen jurusan 

pendidikan fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Kedua, soal ini direvisi 

kembali hingga memperoleh judgement positif dari ahli. Ketiga, soal 

divalidasi dengan melakukan uji coba pada beberapa sampel. 

Selain itu digunakan juga lembar observasi untuk melihat 

keterlaksnaan proses pembelajaran berbasis proyek dalam materi momentum 

dan impuls. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini diselenggarakan dalam tiga tahapan 

yaitu tahap awal penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir. 

Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan lebih merinci pada gambar 3.2 Alur 

Penelitian.  

1. Tahap Awal Penelitian 

Tahapan awal pada penelitian ini adalah tahap persiapan-persiapan yang 

akan dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi pendahuluan mengenai model pembelajaran projek, 

keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan keterampilan berpikir kritis 

ilmiah yang keduanya termasuk ke dalam aspek keterampilan Abad 

21 dan juga objek penelitian. 

b. Menentukan SMA yang akan dijadikan objek penelitian 

c. Pemilihan pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian 

d. Membuat instrumen penelitian berupa tes soal uraian. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) LKS dan media pembelajaran  

f. Menilai Instrumen, RPP, dan LKS penelitian oleh dosen 

pembimbing. 

g. Membuat lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran berbasis 

proyek. 

h. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

i. Memperbaiki instrumen. 

j. Menyiapkan administrasi perizinan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pretest terhadap objek penelitian (siswa) 
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b. Melakukan pembelajaran fisika dengan menerapkan model 

pembelajaran proyek sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

telah dibuat. 

c. Memilih observer untuk melihat keterlakasnaan pembelajara 

berbasis proyek dan melakukan penilian dalam lebar obervasi yang 

telah dibuat sebelumnya.  

d. Melakukan posttest terhadap objek penelitian (siswa). 

 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir dari penelitian ini akan diuraikan sebagia berikut: 

a. Melakukan pengolahan data dan analisa terhadap seluruh data yang 

diperoleh. 

b. Menarik kesimpulan dari penelitian. 

c. Menyajikan kekurangan dan faktor apa saja yang menjadi kelebihan 

dan kekurangan dari penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian 

lebih lanjut. 
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Pengolahan Data 

Penarikan Kesimpulan 

Tahap Akhir Penelitian 

Studi Pendahuluan 

Pembuatan Instrumen Pembelajaran dan LKS 

Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Skenario Pembelajaran 

Judgement Ahli Instruen Pembelajaran 

Uji Coba dan analisa Instrumen Pembelajaran 

Studi Literatur Keterampilan Abad  ke-21 4C’s dan Project Based 

Learning 

Menganalisa keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan keterampilan 

berpikir kritis ilmiah 

Tahap Awal Penelitian 

Pre-Test 

Post-Test 

Kelas Eksperimen 

Kegiatan Belajar mengajar menggunakan model 

Pembelajaran Proyek 

Tahap Pelaksanaan 

Penelitian 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 
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3.5 Uji Coba Instrumen 

 Sebelum instrumen penelitian digunakan di kelas eksperimen, peneliti 

terebih dahulu melakukan uji coba terhadap instrumen tersebut dan dianalisa 

untuk mengetahui kualitas soal yang dibuat. Data empiris instrumen diperoleh 

dari jawaban objek uji coba yang kemudian dianalisis validitas dan 

reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas 

Pengujian instrumen dilakukan agar peneliti dapat mengetahui 

validitas instrumen penelitian yang menjadi salah satu tolak ukur apakah 

instrumen penelitian layak atau tidak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Instrumen yang diuji berupa soal tes, yakni instrumen berpikir 

kreatif ilmiah dan berpikir kritis ilmiah. Sebelum diberikan kepada objek 

penelitian, instrumen yang telah dijudgmen oleh ahli selanjutnya, diuji 

coba kepada beberapa sampel siswa yang telah mempelajari bab 

momentum dan impuls. Setelah diuji coba pada sampel, soal tersebut 

dianalisisi validitasnya dengan menggunakan persamaan korelasi Product 

Moment dengan angka kasar  (Arikunto, 2014) dengan mengunakan 

bantuan microsoft excel yakni formula PEARSON (array1;array2). 

Mencarai validitas sebuah tes soal uraian juga dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut. 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(∑ 𝑋2 (∑ 𝑋)
2

)(𝑁 ∑ 𝑌2 (∑ 𝑌)
2

)

 

 

Dengan  

rxy : koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : skor tiap butir soal 

Y : skor total tiap butir soal 

N : Jumlah siswa 

 

 

Pengolahan Data 

Penarikan Kesimpulan 

Tahap Akhir Penelitian 

Studi Pendahuluan 

Pembuatan Instrumen Pembelajaran dan LKS 

Pembuatan Perangkat Pembelajaran dan Skenario Pembelajaran 

Judgement Ahli Instruen Pembelajaran 

Uji Coba dan analisa Instrumen Pembelajaran 

Studi Literatur Keterampilan Abad  ke-21 4C’s dan Project Based 

Learning 

Menganalisa keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan keterampilan 

berpikir kritis ilmiah 

Tahap Awal Penelitian 

Pre-Test 

Post-Test 

Kelas Eksperimen 

Kegiatan Belajar mengajar menggunakan model 

Pembelajaran Proyek 

Tahap Pelaksanaan 

Penelitian 
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Penafsiran harga koefisien korelasi ada 2 (dua) cara, yaitu: 

 Nilai r dapar diperoleh dengan melihat harga r dan diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

- Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangant tinggi 

- Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

- Antara 0,400 ampai dengan 0,600 : cukup 

- Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

- Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

 Nilai r dapat diperoleh dengan membandinghan hasil r hitung dengan 

r tabel harga kritis product moment sehingga dapat diketahui valid 

atau tidak soal tersebut. Apabila harga r hitung lebih besar dari r 

tabel, maka korelasi dikatakan signifikan atau soal dinyatakan valid 

(Arikunto, 2014) 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah diuji validitas, soal tersebut kemudian diuji reliabilitasnya. 

Reliabilitas tes berhubungan dengan ketetapan hasil tes. Reliabilitas dapat 

didefinisikan sebagai kestabilan suatu tes, sejauh mana tes tersebut dapat 

dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, hasilnya relatif tidak 

berubah apabila diteskan pada situasi yang berbeda-beda. 

Perhitungan reliabilitas tes daam penelitian ini dilakukan 

menggunakan program Microsoft Excel. Nilai reliabilitas dapat dihitung 

menggunakan persamaan Crobach Alpha sebagai berikut : 

 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11  : koefisien reliabilitas instrumen (Cronbach Alpha) 

𝑛  : jumlah butir soal 

∑ 𝜎𝑖
2 : jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2  : varians total 
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Rumus varians yang kita sudah kita kenal yaitu : 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan: 

𝜎2  : varians total 

∑ 𝑋2 : jumlah kuadrat skor total 

(∑ 𝑋)2 : jumlah dari jumlah kuadrat setiap skor 

𝑁  : jumlah objek penelitian 

 

Hasil perhitungan terhadap nilai 𝑟11 hanya memeproleh tinggi-

rendahnya koefisien tersebut. Agar memperoleh kesimpulan yang lebih 

sempurna maka hasil tersebut dibandingkan dengan tabel r product 

moment. Apabila nilai 𝑟11hasil perhitungan lebih besar dari rtabel maka tes 

tersebut reliabel. Arikunto (dalam Nugraha, 2011) mengelompokkan 

hasil r11 pada kriteri tertentu yang dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1  

Interpretasi Reliabilitas Tes 

Koefisien Korelasi 
Kriteria reliabilitas 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r ≤ 0,80 
Tinggi 

0,40 < r ≤ 0,60 
Cukup 

0,20 < r ≤ 0,40 
Rendah 

0,00< r ≤ 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto, Suharsimi (2014) 

3. Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran soal merupakan sebuah peluang untuk menjawab 

benar atau salah pada suatu soal dengan tingkat kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa. Biasanya tingkatan ini dinyatakan dalam indeks dengan 

proporsi antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin besar indeks taraf 
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kesukaran maka semakin mudah soal tersebut. Untuk menghitung taraf 

kesukaran soal uraian dapat menggunakan persamaan: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑓 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

Kriteria untuk menafsirkan taraf kesukaran tersebut adalah: 

Tabel 3.2 

Indeks Taraf Kesukaran 

Indeks Kesukaran 
Kriteria 

0,00 – 0,30 
Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 
Mudah 

Sumber: Arikunto, Suharsimi (2014) 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sebuah soal untuk 

membedakan antar siswa yang sudah menguasai kompetensi dengan 

siswa yang belum/kurang menguasai kompetensi. Untuk menghitung 

besarnya daya pembeda pada soal uraian ditempuh dengan langkah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung/menjumlahkan dan mengurutkan skor total siswa dari 

yang terbesar hingga terkecil, sehingga dapat diklasifikasikan 

menjadi kelompok atas dan kelompok bawah . 

2. Jika jumlah peserta tes cukup banyak, masing-masing kelompok 

dapat ditetapkan sebanyak 27% skor teratas sebagai kelompok atas 

dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah. 

3. Hitung skor rata-rata (mean) untuk masing-masing kelompok  

4. Hitung daya pembeda soal dengan menggunakan persamaan:  
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 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑𝑎 (𝐷𝑃) =
𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Kriteria indeks daya pembeda disajikan pada tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Indeks Daya Pembeda 

Batasan Kriteria 

0,00 -  0,19 Jelek 

0,20 - 0,29 Cukup 

0,30 – 0,39 Baik 

0,40 > Sangat Baik 

Sumber: Arikunto, Suharsimi (2014) 

Hasil uji coba instrumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal tersebut. Hasil analisis uji 

coba instrumen soal tes ketermpilan berpikir kreatif ilmiah dan kritis 

ilmiah dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut. Pengkategorian valid 

tidaknya soal tersebut berdasarkan acuan nilai r tabel dimana r = 0,325. 

Tabel 3.4  

Hasil Uji Coba Instrumen 

Soal Tes Keterampilan Berpikir Kreatif Ilmiah dan Berpikir Kritis Ilmiah 

Jenis 

Keterampila

n 

Nomor 

Soal 

 Validitas  Daya Pembeda Tingkat 

Kesukaran 

Keputusan 

Nilai Kategori DP Kategori Nilai Kategori 

Kreatif 

Ilmiah 

a 0,326 Valid 0,43 Sangat baik 0,40 Sedang Digunakan 

b 0,301 Tidak Valid 0,32 Baik 0,36 Sedang Digunakan 

c 0,183 Tidak Valid 0,45 Sangat baik 0,12 Sukar Digunakan 

d 0,460 Valid 0,37 Baik 0,46 Sedang Digunakan 

Kritis Ilmiah e 0,658 Valid 0,57 sangat baik 0,26 Sukar Digunakan 

f 0,286 Tidak Valid 0,30 baik 0,35 Sedang Digunakan 

g 0,362 Valid 0,27 Cukup 0,28 Sukar Digunakan 

Kreatif a 0,382 Valid 0,30 Baik 0,29 Sukar Digunakan 
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Ilmiah b 0,305 Tidak Valid 0,40 Sangat baik 0,11 Sukar Digunakan 

c 0,129 Tidak Valid 0,37 Baik 0,24 Sukar Digunakan 

d 0,426 Valid 0,43 Sangat baik 0,43 Sedang Digunakan 

Kritis Ilmiah e 0,443 Valid 0,37 Baik 0,19 Sukar Digunakan 

f 0,477 Valid 0,25 Cukup 0,30 Sedang Digunakan 

g 0,542 Valid 0,25  Cukup 0,23 Sukar Digunakan 

Relibilitas (r11):  

0,536293 

Kategori: Sedang (cukup) 

 

3.6 Analisis Data Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

setelah satu dari persatu jawaban siswa dianalisis kemudian diperoleh 

skor melalui hasil pretest dan posttest dari keterampilan berpikir kreatif 

ilmiah dan skor pretest dan posttest dari keterampilan berpikir kritis 

ilmiah. Selain itu keterlaksanaan pembelajaran berbasis proyek dalam 

kelas juga diukur menggunakan lembar observasi kemudian dihitung 

menggunakan persamaan yang telah ditentukan. 

 

2. Teknik Pengolahan Data 

Langkah-langkah pengolahan data  

a. Pemberian Skor  

 Skor Kreativitas Ilmiah 

Skor yang diberikan untuk soal berpikir kreatif ilmiah 

didapat melalui rubrik yang diambil dari instrumen tes kreativitas 

ilmiah Hu dan Adey. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal 

bersifat terbuka yang mendorong siswa memberikan jawaban 

yang sangat berfariasi tanpa melihat jawaban tersebut benar atau 

salah. Torrance membagi kreatifitas dalam tiga komponen utama 

yakni fluency, flexibility, dan originality. Tes kreativitas ilmiah 
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diukur dengan rubrik yang mengacu pada instrumen tes 

kreativitas ilmiah Hu dan Adey. Hu dan Adey menjelaskan 

bagaimana pemberian skor pada masing-masing komponen 

kreativitas imliah yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 Fluency : Skor kelancaran (fluency) didapat dengan 

menjumlahkan setiap  jawaban yang 

diberikan oleh siswa, terlepas dari 

kualitasnya. Setiap jawaban diberi skor 1. 

Semakin banyak jawaban yang diberikan 

maka skornya pun akan semakin besar. 

 Flexibility : Skor keluwesan (flexibility) didapat dengan 

menjumlahkan setiap jawaban yang 

diberikan oleh siswa dari sudut pandang yang 

berbeda. Setiap Jawaban diberi skor 1. 

 Originality : Skor orisinalitas (originality) didapat dengan 

memberikan skor 2 jika jawaban siswa 

termasuk ke dalam 5% jawaban yang 

diberikan. Skor 1 jika jawaban termasuk 5%-

10% jawaban yang diberikan siswa dan skor 

0 tidak ada jawaban  atau  jika siswa hanya 

menjawab pertanyaan dengan contoh 

jawaban pada soal. 

 Selain dari rubrik yang ada pemberian skor pemberian 

skor pada setiap aspek keterampilan berpikir ilmiah siswa dilihat 

berdasar hasil jawaban siswa yang kemudian di kelompokkan 

seperti pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Rubrik Penskoran Pada Setiap Aspek Keterampilan Berpikir Kreatif Ilmiah 

Aspek Kemampuan 

Berpikir kreatif 

Ilmiah 

Nomor 

Soal 
Skor Respon Siswa 

Fluency 

(Kefasihan) 
1.a 

0 Siswa tidak merespon 

1 Ketika jawaban siswa dengan jumlah 1 jawaban 
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Aspek Kemampuan 

Berpikir kreatif 

Ilmiah 

Nomor 

Soal 
Skor Respon Siswa 

1.d 

2.c 

2.d 

yang berbeda terlepas dari kualitasnya. 

2 
Ketika jawaban siswa dengan jumlah  2 jawaban 

yang berbeda terlepas dari kualitasnya. 

3 
Ketika jawaban siswa dengan jumlah ≥ 3 

jawaban yang berbeda terlepas dari kualitasnya. 

Flexibility 

(Keluwesan) 

1.b 

2.a 

0 Siswa tidak merespon 

1 
Ketika siswa hanya memberikan 1 sudut 

pandang yang berbeda dalam jawabnnya. 

2 
Ketikaa siswa memberikan 2 sudut pandang 

yang berbeda dalam jawabnnya. 

3 
Ketikaa siswa memberikan 3 Sudut pandang 

yang berbeda dalam jawabnnya. 

4 
Ketikaa siswa memberikan ≥ 3 Sudut pandang 

yang berbeda dalam jawabannya. 

Originality 

(Orisinil) 

 

 

1.c 

2.b 

0 

Siswa tidak merespon  atau  jika siswa hanya 

menjawab pertanyaan dengan contoh jawaban 

pada soal. 

1 
jawaban termasuk 5%-10% dari Jawaban yang 

diberikan seluruh siswa. 

2 
jawaban siswa termasuk ke Dalam 5% jawaban 

yang diberikanoleh seluruh siswa. 

 

 Skor Kritis Ilmiah 

Skor yang diberikan untuk soal kritis ilmiah didasarkan 

pada rubrik yang telah dibuat oleh ACTA (Assesmen of 

Critical Thinking Ability) Survey. ACTA membagi 

kemampuan berpikir kritis dalam 3 (tiga) segmen yaitu 

kemampuan berpikir kritis 1, kemampuan berpikir kritis 2, dan 

kemampuan berpikir kritis 3 yang masing-masing memiliki 

rubrik penskoran berbeda-beda yang telah dijelaskan pada 

BAB II. Skor yang diberikan disesuaikan dengan rubrik. skor 

1 memberikan makna bahwa jawaban tersebut masuk pada 

level 1, skor 2 memberikan makna bahwa jawaban tersebut 

masuk pada level 2, begitu seterusnya hingga maksimal skor 

adalah 4 yaitu berada pada level 4. 
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3. Data Keterampilan Berpikir Kreatif Ilmiah dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Ilmiah 

Jawaban siswa dinilai menggunakan pedoman rubrik. Skor yang 

diperoleh dari hasil pretest dan posstest kemudian dianalisis 

menggunakan normalized gain. Analisisi dilakukan dengan menggunakan 

Ms. Excel 2016. Langkah-langkah pengolahan data dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pemberian skor 

b. Membuat tabel skor pretest dan posttest untuk melihat adanya 

peningkatan keterampilan berpikir kreatif ilmih dan keterampilan 

berpikir kritis ilmiah siswa. 

c. Menentukan skor peningkatan keterampilan berpikir kreatif ilmiah 

dan berpikir krtitis ilmiah siswa sebelum dan sesudah diterapkannya 

model pembelajaran berbasis proyek. Pengolahan skor hasil pretest-

posttest keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis 

dilakukan dengan perhitungan normalized gain (N-gain). Perhitungan 

N-Gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

berpikir kreatif ilmiah dan keterampilan berpikir kritis ilmiah siswa. 

Menurut Hake (1998) untuk menghitung N-Gain menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Di mana 𝑔 adalah nilai normalized gain, 𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 adalah skor posttest, 

𝑆𝑝𝑟𝑒 adalah skor pretest, 𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 adalah skor maksimum soal. Kategori 

perolehan N-gain diklasifikasikan oleh Savinainen & Scott (2002) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Kategori Rerata Gain Ternormalisasi <G> 

Batasan Kategori 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≥ g > 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

(Hake, 1988) 


