
 

 41 
Dita Wahyuni, 2017 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA SMP DITINJAU DARI ADVERSITY 
QUOTIENT MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN OPEN-ENDED BERBANTUAN CABRI II PLUS 
DAN GEOMETER’S SKETCHPAD  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa kelas VII dari dua pendekatan pembelajaran yaitu 

pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan cabri II plus dan pendekatan 

pembelajaran open-ended berbantuan geometer’s sketchpad. Sampel penelitian 

dibagi menjadi dua yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Kelas 

eksperimen 1 diterapkan pendekatan open-ended berbantuan cabri II plus, 

sedangkan kelas eksperimen 2 diterapkan pendekatan open-ended berbantuan 

geometer’s sketchpad. Karena terdapat dua kelas yang dibandingkan maka 

penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen.  

Pada penelitian, peneliti tidak mengambil subjek secara acak (random), 

tetapi peneliti menerima keadaan subjek apa adanya. Baik kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2, keduanya tidak diberikan tes awal (pretest) sebelum 

perlakuan diberikan. Kemudian setelah perlakuan diberikan, kepada masing-

masing kelas diberikan tes akhir (posttest) dan posscale adversity quotient untuk 

mengukur kualitas daya juang siswa terhadap kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis.  

Adapun desain dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (Arikunto, 

2010) 

   X1  O 

 X2  O 

Keterangan: 

X1 : Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open-ended 

berbantuan Cabri II plus 

X2 : Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan open-ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad 

O :   Posttest kemampuan berpikir kreatif matematis dan Adversity Quotient 

(AQ) siswa 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di salah satu 

SMP di Kota Tangerang. Pemilihan siswa SMP sebagai populasi penelitian 

didasarkan pada pertimbangan tingkat perkembangan kognitif siswa SMP yang 

masih pada tahap peralihan dari operasi konkret ke operasi formal, sehingga 

ingin dilihat kemampuan berpikir kreatif matematis jika ditinjau dari adversity 

quotient melalui pendekatan open-ended berbantuan cabri II plus dan 

pendekatan open-ended berbantuan geometer’s sketchpad dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas VII pada materi segiempat.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yang bersifat subjektif, dimana pemilihan sampel didasarkan pada 

pertimbangan peneliti dan guru yang bersangkutan. Selanjutnya dipilih dua kelas 

sebagai sampel yaitu kelas eksperimen 1 sebanyak 25 siswa, dan kelas 

eksperimen 2 sebanyak 25 siswa; kelas eksperimen 1 diterapkan pendekatan 

open-ended berbantuan Cabri II plus, dan kelas eksperimen 2 diterapkan 

pendekatan open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas, yaitu pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan 

Cabri II plus dan pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad. 

2. Variabel terikat, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

3. Variabel penyela, yaitu Adversity Quotient. 

Adapun keterikatan antara variabel bebas, terikat, dan penyela disajikan 

pada table 3.1 berikut. 

Tabel 3.1. Keterikatan Variabel Bebas, Terikat, dan Penyela 

 

 

  

Kemampuan 
yang diukur 

 

 

Adversity 
Quotient (AQ) 

Pendekatan Pembelajaran 

Open-ended 

berbantuan 
Cabri II plus 

(E1) 

Open-ended 

berbantuan Geometer’s 
Sketchpad 

(E2) 

Berpikir 

Kreatif 

Kategori 

AQ 

Climber (B1) E1B1 E2B1 

Champer (B2) E1B2 E2B2 
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Quitter (B3) E1B3 E2B3 

Keseluruhan (BK) (E1) (BK) (E2) 

Keterangan: 

BK : Berpikir Kreatif 

E1 : Open-ended berbantuan Cabri II plus 

E2 : Open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad 

B1 : Climber 

B2 : Champer 

B3 : Quitter 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk meminimalisir kesalahan dalam penafsiran, terdapat variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut adalah 

pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus, pendekatan 

pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad, kemampuan 

berpikir kreatif matematis, dan adversity quotient. Adapun yang menjadi 

variabel bebasnya adalah pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan 

Cabri II plus dan pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s 

Sketchpad, variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kreatif matematis, 

dan variabel penyela adalah adversity quotient. Agar diperoleh persamaan 

persepsi mengenai hal tersebut, maka variabel-variabel tersebut didefinisikan 

sebagai berikut ini: 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir yang 

dapat menghasilkan ide-ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu 

produk. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai 

berikut: (1) Kelancaran (fluency), yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah 

matematika dengan menggunakan prosedur secara lancar; (2) Keluwesan 

(flexibility), yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan 

menggunakan beragam strategi (cara) atau memberikan beberapa jawaban 

benar; (3) Keaslian (originality), yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah 

matematika dengan menggunakan strategi/caranya sendiri. 

2. Berpikir kreatif matematis ini diukur melalui adversity quotient. Adversity 



44 
   

Dita Wahyuni, 2017 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA SMP DITINJAU DARI ADVERSITY 
QUOTIENT MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN OPEN-ENDED BERBANTUAN CABRI II PLUS 
DAN GEOMETER’S SKETCHPAD  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

quotient (daya juang) adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi 

masalah ataupun kesulitan yang menimpa dirinya, apakah seseorang itu 

memiliki harapan yang tinggi atas usahanya dan akan terus berjuang untuk 

mengatasi kesulitan yang menimpanya atau akan menyerah begitu saja. Ada 

tiga kategori AQ, yaitu Quitter (AQ rendah), Camper (AQ sedang), dan 

Climber (AQ tinggi). Adversity quotient diukur menggunakan skala 

Adversity Response Profile (ARP) yang disusun berdasarkan 4 dimensi AQ, 

yaitu Control, Origin dan Ownership, Reach dan Endurance. 

3. Pendekatan pembelajaran open-ended adalah suatu pembelajaran yang 

menyajikan suatu permasalahan yang sifatnya terbuka. Soal terbuka adalah 

soal yang memiliki lebih dari satu jawaban dan cara penyelesaian. Aspek 

keterbukaan dalam soal terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, 

yaitu: (1) Terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal itu memiliki beragam 

cara penyelesaian; (2) Terbuka hasil akhirnya, yakni soal itu memiliki 

banyak jawaban yang benar; dan (3) Terbuka pengembangan lanjutannya, 

yakni ketika siswa telah menyelesaikan sesuatu, selanjutnya mereka dapat 

mengembangkan soal baru dengan mengubah syarat atau kondisi pada soal 

yang telah diselesaikan. Ciri-ciri masalah terbuka adalah: (1) Tidak ada 

masalah yang ditetapkan; (2) Tidak ada banyaknya jawaban yang mungkin 

ditetapkan; (3) Dipecahkan dalam cara berbeda dan level berbeda (dapat 

diakses untuk kemampuan campuran); (4) Memberi siswa ruang untuk 

pembuatan keputusan sendiri dan cara berpikir matematika alami; (5) 

Mengembangkan keterampilan menalar dan komunikasi; (6) 

Mengembangkan kreatifitas dan imajinasi siswa ketika berhubungan dengan 

konteks kehidupan nyata. 

4. Pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus adalah 

proses pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah terbuka; 

mengeksplorasi masalah menggunakan software Cabri II plus; merekam 

respon siswa; membahas respon siswa; dan menyimpulkan.  

5. Pendekatan pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad 

adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah 

terbuka; mengeksplorasi masalah menggunakan software Geometer’s 
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Sketchpad; merekam respon siswa; membahas respon siswa; dan 

menyimpulkan.  

6. Pada software Cabri II plus maupun Geometer’s Sketchpad terdapat layanan 

untuk mengkontruksi titik, garis, segitiga, lingkaran dan geometri datar 

lainnya lengkap dengan perhitungan-perhitungan terkait geometri sehingga 

software Cabri II plus dan Geometer’s Sketchpad dapat membantu siswa 

dalam memvisualisasikan konsep abstrak matematika khususnya geometri 

datar. Pembelajaran geometri dengan software Cabri II plus dan Geometer’s 

Sketchpad juga dapat memudahkan siswa dalam menganalisis masalah 

dengan waktu yang lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan alat-

alat tradisional. 

E. Instrumen Penelitian 

Arikunto, Suhardjono, & Supardi (2007), menyatakan bahwa instrumen 

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. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tes dan non tes. 

Instrumen tes adalah tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan 

instrumen non tes meliputi skala adversity quotient yang dimaksudkan untuk 

mengukur kualitas daya juang siswa terhadap kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis.  

1. Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  

Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis disusun dalam 

bentuk soal cerita atau soal uraian materi segiempat. Tes ini diberikan kepada 

siswa dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa. Instrumen tes disusun berdasarkan kompetensi dasar matematika siswa 

kelas VII materi segiempat. Lembar tes yang diberikan pada siswa sedikitnya 

terdiri dari 3 buah soal dimana masing-masing soal mewakili indikator 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis digunakan untuk memperoleh data setelah perlakuan (posttest). 
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Tabel 3.2. 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  

 

Aspek Yang 

Diukur 
Kriteria Nilai Skor 

Kelancaran 
(fluency) 

Memberikan jawaban dengan menggunakan 
prosedur secara lancar, proses perhitungan 
dan hasilnya benar 

4 9-10 

Memberikan jawaban dengan menggunakan 
prosedur secara lancar, tetapi hasilnya ada 
yang salah karena terdapat kekeliruan dalam 
proses perhitungan sehingga hasilnya salah 

3 6-8 

Memberikan jawaban dengan menggunakan 
prosedur dengan tidak runtut, namun caranya 
masih relavan dan hasilnya benar 

2 3-5 

Memberikan jawaban dengan menggunakan 
prosedur yang salah, namun caranya masih 
relavan, tetapi hasilnya ada yang salah karena 
terdapat kekeliruan dalam proses perhitungan 
sehingga hasilnya salah 

1 1-2 

Tidak menjawab 0 0 

Keluwesan 
(flexibility) 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara 
(beragam), 
proses perhitungan dan hasilnya benar 

4 9-10 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara 
(beragam) 
tetapi hasilnya ada yang salah karena terdapat 
kekeliruan dalam proses perhitungan 
sehingga hasilnya salah 

3 6-8 

Memberikan jawaban dengan satu cara, 
proses 
perhitungan dan hasilnya benar 

2 3-5 

Memberikan jawaban hanya satu cara, ide 
yang dituliskan tidak relevan dan terdapat 
kekeliruan dalam proses perhitungan 
sehingga hasilnya salah 

1 1-2 

Tidak menjawab 0 0 

Keaslian 
(originality) 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 
dan 
proses perhitungan serta hasilnya benar 

4 9-10 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 
tetapi 
terdapat kekeliruan dalam proses perhitungan 
sehingga hasilnya salah 

3 6-8 

Memberikan jawaban dengan caranya 
sendiri, proses perhitungan sudah terarah 
tetapi tidak selesai 

2 3-5 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 1 1-2 
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Aspek Yang 

Diukur 
Kriteria Nilai Skor 

tetapi 
tidak dapat dipahami dan hasilnya salah 

Tidak menjawab 0 0 

 

2. Skala Adversity Response Profile   

Skala adversity response profile digunakan untuk mengukur adversity 

quotient (daya juang) siswa terhadap kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis pada kedua kelas eksperimen. Item-item 

pernyataan pada skala adversity response profile berdasarkan dimensi-dimensi 

yang dikemukakan oleh Stoltz (2000) yaitu control, origin, ownership, reach 

dan endurance (CO2RE). Item pernyataan yang disusun berjumlah 10 item 

dimana masing-masing soal mewakili indikator adversity quotient.  

Masing-masing pertanyaan pada angket adversity quotient menggunakan 

model skala semantic differensial dengan 7 kotak dengan asumsi kotak paling 

kiri mewakili yang paling rendah dan kotak paling kanan mewakili yang paling 

tinggi. Oleh karenanya skor angket AQ minimal yang diperoleh nantinya adalah 

10 dan maksimal 70. Angket adversity quotient mempunyai rentang antara 10 

sampai 70. Skor AQ diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing 

jumlah skor yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan. Tes kemampuan 

adversity quotient berupa angket tertutup dengan cara memberikan tanda (√) 

pada jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari soal test yang 

diberikan.  

Tabel 3.3.  

Penggolongan Tingkat AQ 

Skor AQ Tipe AQ 

52 – 72 Climber 

31 – 51 Camper 

10 – 30 Quitter 

Penggolongan AQ di atas hanya berupa kisaran saja, karena AQ terletak 

dalam sebuah rangkaian, pemenggalan-pemenggalannya dapat berubah-ubah. 

Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara orang yang memiliki AQ 60 dan 
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orang yang memiliki AQ 61. Namun demikian, ada perbedaan antara orang yang 

AQ nya rendah, sedang, dan tinggi, atau quitter, camper, dan climber, terutama 

dalam kemampuan berpikir kreatif matematisnya terkait dengan materi 

segiempat. 

3. Perangkat pembelajaran 

Untuk menunjang pembelajaran, peneliti merancang dan 

mengembangkan beberapa perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, serta 

modul pedoman pengoperasian software Cabri II plus dan Geometer’s 

Sketchpad. Perangkat pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran yang 

digunakan yaitu pendekatan open-ended berbantuan Cabri II plus dan 

pendekatan open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

F. Teknik Analisis Instrumen 

Data instrumen yang dianalisis adalah hasil uji coba tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis dan skala “adversity response profile”. 

1. Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  

Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini diuji coba dahulu 

pada siswa kelas VIII SMP di sekolah yang sama dan diuji tingkat validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda untuk memperoleh instrumen 

yang baik. Apabila hasil uji coba tes diperoleh hasil yang valid dan reliabel 

maka instrument dapat digunakan untuk posttest. Apabila hasil uji coba tes 

diperoleh hasil yang tidak valid dan reliabel maka dilakukan tinjauan ulang pada 

instrumen tersebut. 

 

a. Pengujian Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Salah satu ciri tes yang baik adalah apabila tes itu dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur atau valid. Hasil perhitungan validitas ini 

dapat digunakan untuk menyelidiki lebih lanjut butir-butir soal yang 

mendukung dan yang tidak mendukung. Karena bentuk instrumen berupa 

uraian, maka menggunakan rumus korelasi product moment (Suherman, 1993) 

yang rumusnya sebagai berikut : 
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rxy =  
  ∑    – ∑   ∑  

√{  ∑      ∑    } {  ∑      ∑    } 
 

Keterangan: 

    : Koefisien Korelasi 

  : Banyak peserta didik 

  : Skor setiap butir soal 

  : Skor total yang diperoleh setiap peserta didik 

∑  : Jumlah skor untuk setiap butir soal 

  : Jumlah skor total 

 ∑     : Jumlah kuadrat skor setiap butir soal 

 ∑    : Jumlah kuadrat skor total     

 

Nilai     (       ) yang didapat kemudian dibandingkan dengan        

dengan ketentuan: 

a) Jika suatu butir soal memiliki         >        maka soal valid 

b) Jika suatu butir soal memiliki                  maka soal tidak valid 

 

Dengan ketentuan interpretasi dari koefisien korelasi validitas sebagai 

berikut: (Arikunto, 2011) 

Tabel 3.4. 

Interpretasi Koefisien Validitas 

Koefisien Validitas Interpretasi 

              Sangat Tinggi 

              Tinggi 

              Sedang 

              Rendah 

              Sangat Rendah 

Untuk menguji validitas instrumen peneliti menggunakan bantuan 

program Miscrosoft Excel. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran, didapat 

nilai koefisien korelasi hitung untuk setiap butir soal. Kemudian untuk 

mengetahui apakah soal tersebut valid atau tidak, nilai koefisien korelasi product 

moment dibandingkan dengan nilai r tabel dengan      pada taraf signifikansi 

     diperoleh                 . Dengan syarat               maka soal valid 
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dan sebaliknya jika               maka soal tidak valid. Perhitungan 

selengkapnya disajikan pada lampiran.  

Hasil perhitungan validitas butir soal kemampuan berpikir kreatif 

matematis diringkas dan disajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

 

Tabel 3.5. 

Hasil Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis 

 

No. Soal Koefisien Korelasi rtabel Kategori Kriteria 

1 0,539 

0,388 

Tinggi Valid 

2 0,644 Tinggi Valid 

3 0,667 Tinggi Valid 

4 0,296 Sangat Rendah Tidak Valid 

5 0,458 Tinggi Valid 

6 0,469 Tinggi Valid 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil uji coba dari 6 soal yang 

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, terdapat 5 soal yang valid dan 

1 soal tidak valid. 

 

b. Pengujian Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Untuk 

pengujian reliabilitas soal menggunakan formula Spearman-Brown (Suherman, 

1990) sebagai berikut: 

    

    
 
 
 

    
 
 
 

 

Untuk menghitung   

 

 

 

 bisa digunakan rumus product moment dari Karl 

Pearson, yaitu: (Suherman, 1990) 

  
 
 
 

 
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
        ∑  

   ∑   
       

 

Keterangan: 
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  : Banyak subjek 

   : Kelompok data belahan pertama 

   : Kelompok data belahan kedua 

 

Nilai     (       ) yang didapat kemudian dibandingkan dengan 

   (      ) dengan ketentuan: 

a. Jika suatu butir soal memiliki         >        maka soal reliabel 

b. Jika suatu butir soal memiliki                  maka soal tidak reliabel 

 

Dengan ketentuan kriteria koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

(Suherman, 1993) 

Tabel 3.6. 

Kriteria Koefisien Reliabilitas 

 

Besarnya Nilai     Interpretasi 

              Sangat Tinggi 

              Tinggi 

              Cukup 

              Rendah 

         Sangat Rendah 

Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan bantuan 

program Miscrosoft Excel. Berdasarkan dari hasil perhitungan pada lampiran, 

didapat reliabilitas untuk soal kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7. 

Hasil Analisis Reliabilitas Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Nilai r11 hitung r11 tabel Kriteria Reliabilitas Kesimpulan 

0,699 0,559 Tinggi Reliabel 

c. Analisis Indeks Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal tes (Arikunto, 2010). Tingkat kesukaran untuk soal uraian 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Suherman, 1993) 
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 ̅

 
 

Keterangan: 

    : Indeks kesukaran tiap butir soal 

 ̅ : Rata-rata skor kelompok atas dan kelompok bawah 

  : Bobot, nilai maksimal soal 

 

Kriteria indeks kesukaran yang digunakan terdapat pada tabel berikut: 

(Suherman, 1993) 

 

Tabel 3.8.  

Kriteria Indeks Kesukaran 

Nilai Indeks Kesukaran  (  ) Interpretasi 

        Sangat Sukar 

                 Sukar 

               Sedang 

               Mudah 

        Sangat Mudah 

Untuk pengujian indeks kesukaran soal peneliti menggunakan bantuan 

program Miscrosoft Excel. Berdasarkan dari hasil perhitungan pada, tingkat 

kesukaran dari soal kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai berikut: 

Tabel 3.9. 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

 

Nomor Soal Indeks Kesukaran Interpretasi Kesukaran 

1 0,173 Sukar 

2 0,396 Sedang 

3 0,338 Sedang 

4 0,942 Mudah 

5 0,165 Sukar 

6 0,719 Mudah 

d. Pengujian Daya Pembeda 

Untuk menghitung daya pembeda digunakan rumus berikut:  (Suherman, 

2003) 

   
 ̅   ̅ 

 
 

Keterangan: 
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DP  : Daya Pembeda 

 ̅  : Skor rata-rata kelas atas 

 ̅  : Skor rata-rata kelas bawah 

b : bobot 

 

Kriteria daya pembeda yang digunakan terdapat pada tabel berikut: 

(Arikunto, 2011) 

Tabel 3.10  

Kriteria Koefisien Daya Pembeda 

 

Nilai    Interpretasi 

                 Sangat Baik 

                 Baik 

               Cukup 

               Jelek 

         Sangat Jelek 

Untuk pengujian daya pembeda peneliti menggunakan bantuan program 

Miscrosoft Excel. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran, daya pembeda 

dari soal kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Hasil Analisis Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  

 

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda 

1 0,15 Jelek 

2 0,36 Jelek 

3 0,15 Baik 

4 0,12 Jelek 

5 0,10 Jelek 

6 0,10 Jelek 

 Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, serta daya 

pembeda, selanjutnya hanya 3 soal yang digunakan untuk posttest kemampuan 

berpikir kreatif matematis yaitu soal nomor 1, 3, dan 6 dimana tiap-tiap soal 

mewakili indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. 

2. Data Skala Adversity Response Profile 

Sebelum instrumen non tes digunakan untuk penelitian, instrumen ini 

diuji coba dahulu pada siswa yang telah diberikan tes uji coba kemampuan 
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berpikir kreatif matematis dan diuji tingkat validitas dan reliabilitas untuk 

memperoleh instrumen yang baik. Apabila semua butir instrumen non tes 

dinyatakan layak digunakan, selanjutnya peneliti akan menggunakan skala 

adversity response profile untuk mengukur kualitas adversity quotient siswa 

pada kedua kelas eksperimen. 

a. Hasil Uji Validitas Skala Adversity Response Profile 

Untuk menguji validitas instrumen peneliti menggunakan bantuan 

program Miscrosoft Excel. Hasil perhitungan validitas butir instrumen adversity 

response profile diringkas dan disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.12. 

Hasil Analisis Validitas Instrumen Adversity Response Profile 

No. Soal Koefisien Korelasi rtabel Kategori Kriteria 

1 0,405 

0,388 

Sedang Valid 

2 0,667 Sedang Valid 

3 0,608 Sedang Valid 

4 0,397 Rendah Valid 

5 0,745 Tinggi Valid 

6 0,486 Sedang Valid 

7 0,492 Sedang Valid 

8 0,669 Sedang Valid 

9 0,710 Tinggi Valid 

10 0,541 Sedang Valid 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil uji coba dari 10 soal yang 

mengukur daya juang siswa, terdapat 10 soal valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan bantuan 

program Miscrosoft Excel. Berdasarkan dari hasil perhitungan pada lampiran, 

didapat reliabilitas untuk instrumen adversity response profile sebagai berikut: 

Tabel 3.13. 

Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Adversity Response Profile 

 

Nilai r11 hitung r11 tabel Kriteria Reliabilitas Kesimpulan 

0,773 0,559 Tinggi Reliabel 

 

G. Tahap-tahap Penelitian 
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Tahapan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah: 

(1) Melakukan observasi sekolah; 

(2) Menyusun dan menetapkan pokok bahasan yang akan digunakan; 

(3) Menyusun rencana penelitian dan perangkat pembelajaran; 

(4) Menyusun instrument penelitian; 

(5) Melakukan uji coba instrument penelitian; 

(6) Merevisi perangkat pembelajaran; 

(7) Memperhatikan etika peneliti agar penelitian berjalan dengan lancar. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

(1) Memilih sampel penelitian sebanyak dua kelas. Satu kelas dijadikan 

kelas eksperimen 1 yaitu siswa yang diberikan pembelajaran 

menggunakan pendekatan open-ended berbantuan Cabri II plus dan 

kelas lainnya dijadikan kelas eksperimen 2 yaitu siswa yang diberikan 

pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad; 

(2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dimana kelas eksperimen 1 

diberi perlakuan dengan belajar menggunakan pendekatan open-ended 

berbantuan Cabri II plus dan kelas eksperimen 2 diberi perlakuan 

dengan belajar menggunakan pendekatan open-ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad; 

(3) Melaksanakan observasi pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 ketika pembelajaran berlangsung; 

(4) Melaksanakan posttest pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2; 

(5) Memberikan skala adversity response profile pada kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2; 

(6) Melakukan analisis data dan uji hipotesis; 

(7) Menyusun laporan.  
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Gambar 3.1.  

Diagram Alur Penelitian 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada kegiatan siswa dan situasi yang 

berkaitan dengan penelitian menggunakan instrumen berupa soal posttest dan 

skala adversity quotient. Posttest diberikan pada kedua kelas eksperimen 

setelah kedua kelas tersebut diberikan perlakuan. Skala adversity response 

profile diberikan setelah diadakan posttest pada kedua kelas eksperimen. 

Selanjutnya, data yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dikumpulkan 

pada setiap akhir pertemuan. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus dengan siswa 

yang memperoleh pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad.  

Hipotesis 1 

Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

open-ended berbantuan Cabri II plus dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Untuk menganalisis data penelitian untuk mengetahui perbedaan rerata 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad, 

dilakukan uji-t dengan menggunakan bantuan software SPSS 24 For Windows. 
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Sebagai syarat dapat dilakukannya analisis data maka dilakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak normal. 

Uji normalitas yang digunakan adalah teknik uji Saphiro-Wilk. Apabila data 

berdistribusi tidak normal maka digunakan uji statistik non-parametric yaitu 

Uji Mann Whitney. Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan SPSS 24 for 

windows. 

Hipotesis yang diajukan: 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi normal 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi tidak 

normal 

Kriteria uji :  

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

 

2. Uji Homogenitas 

Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka 

pengujian selanjutnya yaitu menguji homogenitas varians menggunakan uji 

Homogenety of Variances (Levene Statistic). Uji statistik dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS 24 for windows. Uji persyaratan homogenitas 

dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa variansi sampel-sampel yang akan 

dibandingkan tidak berbeda secara signifikan.  

Nilai signifikansi yang diambil adalah         Hipotesis yang 

diajukan: 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

homogen 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

tidak homogen 

Kriteria uji : 

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  
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Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rerata 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad, 

dilakukan uji-t. 

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut :  

       
      

  

       
      

  

Keterangan: 

H0  :  Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir 

kreatif matematis yang signifikan antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II 

plus dengan siswa yang belajar melalui pendekatan 

pembelajaran open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad.  

H1  :  Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran open-ended berbantuan Cabri II plus dengan 

siswa yang belajar melalui pendekatan pembelajaran open-

ended berbantuan Geometer’s Sketchpad.  

Kriteria uji: 

Jika nilai Sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai Sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

2. Analisis Data Adversity Quotient 

Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis yang diajukan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa 

yang memiliki adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa 

yang memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Cabri II 

plus. 

Hipotesis 2 
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Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity quotient climbers, 

campers dan quitters pada siswa yang memperoleh pendekatan 

pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus. 

 
Untuk menganalisis data penelitian untuk mengetahui perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memiliki 

adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang memperoleh 

pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus, dilakukan uji 

statistik ANOVA satu jalur dengan menggunakan bantuan software SPSS 24 For 

Windows. Sebagai syarat dapat dilakukannya analisis data, dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan adalah teknik uji Kolmogorof Smirnov. Apabila data 

berdistribusi tidak normal maka digunakan uji statistik non-parametric yaitu Uji 

Mann Whitney. Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan SPSS 24 for 

windows. 

Hipotesis yang diajukan: 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi normal 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi tidak 

normal 

Kriteria uji :  

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

 
2. Uji Homogenitas 

Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, pengujian 

selanjutnya yaitu menguji homogenitas varians menggunakan uji Homogenety of 

Variances (Levene Statistic). Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan SPSS 

24 for windows. Uji persyaratan homogenitas dimaksudkan untuk 
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memperlihatkan bahwa variansi sampel-sampel yang dibandingkan tidak 

berbeda secara signifikan.  

Nilai signifikansi yang diambil adalah         Hipotesis yang diajukan: 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

homogen 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

tidak homogen 

Kriteria uji : 

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa yang 

memiliki adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus, 

dilakukan uji statistik ANOVA satu jalur.  

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut :  

         
        

      
  

     Paling sedikit ada dua mean yang tidak sama 

Keterangan: 

H0  :  Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity 

quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan 

Cabri II plus. 

H1  :  Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity 

quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan 

Cabri II plus. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05  maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 
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Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis yang diajukan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa 

yang memiliki adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa 

yang memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s 

Sketchpad. 

Hipotesis 3 

 Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity quotient climbers, 

campers dan quitters pada siswa yang memperoleh pendekatan 

pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

Untuk menganalisis data penelitian untuk mengetahui perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang memiliki 

adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang memperoleh 

pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad, 

dilakukan uji statistik ANOVA satu jalur dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 24 For Windows. Sebagai syarat dapat dilakukannya analisis 

data, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan adalah teknik uji Kolmogorof Smirnov. Apabila data 

berdistribusi tidak normal maka digunakan uji statistik non-parametric yaitu 

Uji Mann Whitney. Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan SPSS 24 for 

windows. 

Hipotesis yang diajukan: 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi normal 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi tidak 

normal 

Kriteria uji :  
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Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

 

2. Uji Homogenitas 

Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, pengujian 

selanjutnya yaitu menguji homogenitas varians menggunakan uji Homogenety 

of Variances (Levene Statistic). Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan 

SPSS 24 for windows. Uji persyaratan homogenitas dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa variansi sampel-sampel yang dibandingkan tidak 

berbeda secara signifikan.  

Nilai signifikansi yang diambil adalah         Hipotesis yang 

diajukan: 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

homogen 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

tidak homogen 

Kriteria uji : 

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa yang 

memiliki adversity quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s 

Sketchpad, dilakukan uji statistik ANOVA satu jalur.  

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut :  

         
        

      
  

     Paling sedikit ada dua mean yang tidak sama 

Keterangan: 

H0  :  Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity 

quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 
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memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad. 

H1  :  Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa yang memiliki adversity 

quotient climbers, campers dan quitters pada siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran open ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad. 

 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05  maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

3. Analisis Data Pengaruh Interaksi 

Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis yang diajukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh interaksi 

antara pendekatan pembelajaran (open-ended berbantuan cabri II plus dan open-

ended berbantuan geometer’s sketchpad) dengan adversity quotient (climbers, 

campers dan quitters) terhadap pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa.  

Hipotesis 4 

Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran (open-

ended berbantuan Cabri II plus dan open-ended berbantuan Geometer’s 

Sketchpad) dengan adversity quotient (climbers, campers dan quitters) 

terhadap pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

 

Untuk menganalisis data penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran (open-ended berbantuan 

Cabri II plus dan open-ended berbantuan Geometer’s Sketchpad) dengan 

adversity quotient (climbers, campers dan quitters) terhadap pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, dilakukan uji ANOVA dua jalur 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 24 For Windows. Sebagai syarat 
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dapat dilakukannya analisis data, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

terlebih dahulu. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan adalah teknik uji Kolmogorof Smirnov. Apabila data 

berdistribusi tidak normal, digunakan uji statistik non-parametric yaitu Uji 

Mann Whitney. Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan SPSS 24 for 

windows. 

Hipotesis yang diajukan: 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi normal 

   : Data kemampuan berpikir kreatif matematis berdistribusi tidak 

normal 

Kriteria uji :  

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  

Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

 

b. Uji Homogenitas 

Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, pengujian 

selanjutnya yaitu menguji homogenitas varians menggunakan uji Homogenety 

of Variances (Levene Statistic). Uji statistik dilakukan menggunakan bantuan 

SPSS 24 for windows. Uji persyaratan homogenitas dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa variansi sampel-sampel yang dibandingkan tidak 

berbeda secara signifikan.  

Nilai signifikansi yang diambil adalah         Hipotesis yang diajukan: 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

homogen 

   :  Data kemampuan berpikir kreatif matematis kedua kelas bervariansi 

tidak homogen 

Kriteria uji : 

Jika Sig.    = 0,05, maka    diterima  
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Jika Sig. <  = 0,05, maka    ditolak 

 

Selanjutnya untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh interaksi 

pendekatan pembelajaran (open-ended berbantuan Cabri II plus dan open-ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad) dan adversity quotient (climbers, campers 

dan quitters) terhadap pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, 

dilakukan uji  ANOVA dua jalur.  

Adapun  hipotesis statistik sebagai berikut :  

H0 : Int. AxB = 0 

H1 : Int. AxB ≠ 0 

Keterangan: 

H0  :  Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan 

pembelajaran (open-ended berbantuan Cabri II plus dan open-

ended berbantuan Geometer’s Sketchpad) dengan adversity 

quotient (climbers, campers dan quitters) terhadap pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

H1  :  Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran 

(open-ended berbantuan Cabri II plus dan open-ended berbantuan 

Geometer’s Sketchpad) dengan adversity quotient (climbers, 

campers dan quitters) terhadap pencapaian kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

Uji Lanjut 

Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan masing-masing 

kelompok. Adapun uji lanjut yang digunakan yaitu uji Tukey dengan menggunakan 

bantuan SPSS 24 for windows. Pengujian dengan uji Tukey biasanya digunakan jika 

analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua 

kelompok sampel yang jumlahnya sama (Supardi, 2013). 

Hipotesis yang diuji, yaitu sebagai berikut: 
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1) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa climber dengan siswa champer pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa climber 

dengan siswa champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Adapun hipotesis statistiknya: 

 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

2) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa climber dengan siswa quitter pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa climber 
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dengan siswa quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut: 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

3) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa champer dengan siswa quitter pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Cabri II plus. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa champer 

dengan siswa quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut : 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa champer dengan siswa 



69 
   

Dita Wahyuni, 2017 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA SMP DITINJAU DARI ADVERSITY 
QUOTIENT MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN OPEN-ENDED BERBANTUAN CABRI II PLUS 
DAN GEOMETER’S SKETCHPAD  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa champer dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Cabri II plus. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

4) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa climber dengan siswa champer pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa climber 

dengan siswa champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Adapun hipotesis statistiknya: 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

champer pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 
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Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

5) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa climber dengan siswa quitter pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa climber 

dengan siswa quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut: 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa climber dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Kriteria uji: 

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

 

6) Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

signifikan antara siswa champer dengan siswa quitter pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

 

Hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang signifikan antara siswa champer 
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dengan siswa quitter pada siswa yang memperoleh pembelajaran open ended 

berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Adapun hipotesis statistik sebagai berikut: 

         
      

  

         
      

  

Keterangan: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa champer dengan siswa 

quitter pada siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran 

open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang signifikan antara siswa champer dengan siswa  

quitter pada siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran 

open ended berbantuan Geometer’s Sketchpad. 

Kriteria uji:  

Jika nilai sig.    = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai sig. <  = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 


