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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Metode dan Desain Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif, yaitu pre-experiment.  Desain penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah desain kelompok tunggal pre test – post test (one group 

pretest – posttest design). Peneliti menggunakan desain ini karena peneliti hanya 

ingin melihat peningkatan keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan 

masalah sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran IPA berbasis STEM 

bukan untuk membandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Instrumen 

yang digunakan pada pre–test dan post–test adalah sama. Desain penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Pre test Treatment Post test 

O1 X O2 

(Sugiyono, 2013, hal 110) 

Keterangan : 

O1 = pre-test keterampilah berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

X = perlakuan (treatment) berupa pembelajaran IPA berbasis STEM 

O2 = pos-test keterampilah berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

1.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP Negeri di kota Bandung 

dengan subjek penelitian kelas VII dan kelas VIII. Kelas VIII menjadi subjek 

penelitian untuk studi pendahuluan. Sedangkan kelas VII menjadi subjek 

penelitian untuk implementasi pembelajaran IPA berbasis STEM pada materi 

global warming. 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

di salah satu SMP di kota Bandung, sementara sampelnya adalah satu kelas VII 

dari keseluruhan populasi tersebut yang berjumlah 30 siswa. Pemilihan sample 
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dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu agar dapat mendukung keterlaksanaan penelitian (Sugiono,
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2013, hlm. 124). Pertimbangan tersebut diantaranya adalah jadwal kelas yang 

akan menerima materi dari konsep yang akan diteliti dan berdasarkan saran dari 

guru bidang studi yang bersangkutan mengacu pada kemampuan yang dimiliki 

siswa. 

1.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran kegiatan guru. 

2. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran kegiatan siswa. 

3. Tes keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dalam bentuk 

essay. 

1.4 Alur Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan bertujuan untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif 

siswa dalam memecahkan masalah. Studi pendahuluan dilakukan dengan 

memberikan tes keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

dalm bentuk essay dan mengumpulkan beberapa data hasil penelitian-

penelitian sebelumnya tentang keterampilan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi ini juga bertujuan untuk 

mencari teori-teori tentang pembelajaran berbasis STEM dan keterampilan 

berpikir kreatif dalam memecahkan masalah global warming yang akan 

membantu peneliti dalam menentukan teori yang dijadikan sebagai acuan 

untuk diterapkan dalam penelitiannya. 

3. Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Instrumen 

Hal yang pertama dilakukan setelah studi literatur adalah menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013 

dan menerapkan pembelajaran berbasis STEM. Kemudian menyusun 
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instrumen penelitian yang terdiri dari Lembar Observasi Keterlaksanaan 

Pembelajaran Kegiatan Guru dan Lembar Observasi Keterlaksanaan 

pembelajaran Kegiatan Siswa. Selanjutnya dari indikator-indikator 

kompetensi pada RPP akan disusun tes keterampilan berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah global warming. Tes keterampilan berpikir kreatif 

dalam pemecahan masalah yang digunakan berupa soal essay. Soal tersebut 

kemudian di judgement oleh pakar untuk mengetahui validitas isi dari 

instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Setelah di judgement 

kemudian instrumen diuji cobakan ke kelas VIII yang telah mempelajari 

materi global warming. Hasil uji coba kemudian diolah untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Dari hasil uji 

coba, butir soal yang tidak memenuhi syarat diperbaiki atau dibuang sebelum 

digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengambil data pre-test dan 

post-test. 

4. Tahap Pelaksanaan 

Penerapan pembelajaran IPA berbasis STEM pada materi global warming 

yang sudah dirancang di implementasikan di kelas VII H di salah satu SMP di 

kota Bandung. Keterlaksanaan pembelajaran diobservasi oleh observer 

dengan mengisi lembar keterlaksanaan pembelajaran kegiatan guru dan siswa. 

Selain itu, dilakukan pengambilan data pre-test dan post-test untuk mengukur 

keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah global warming 

sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran kegiatan guru dan siswa dan tes tertulis yang 

berupa tes keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah global 

warming dalam bentuk essay. 

6. Tahap Analisis Data dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penskoran data yang sudah 

diperoleh, kemudian melakukan analisis dan pembahasan data, dan diakhiri 

dengan mengambil kesimpulan. 



22 
 

 
 

Secara keseluruhan, langkah-langkah penelitian tersebut ditunjukkan pada gambar 

3.1 berikut. 

 

Gambar 3.1. Diagram Alur proses penelitian 
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1.5 Analisis Komponen STEM pada Proses Pembelajaran 

Analisis komponen STEM pada proses pembelajaran diperlukan untuk 

memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan mengandung unsur-unsur 

STEM yakni Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Adapun 

analisis komponen STEM pada penelitian ini ditampilkan pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Analisis Komponen STEM pada Pembelajaran IPA materi Global 

Warming 

Science (Physics) Technology Engineering Mathematics 

- Kemampuan 

memahami 

sebab, akibat 

dan usaha-usaha 

menganggulangi 

pemanasan 

global (global 

waming). 

- Kemampuan 

mengukur suhu 

dengan 

menggunakan 

termometer. 

- Mengetahui 

adanya energi 

alternatif 

sebagai salah 

satu cara 

mengurangi 

pemanasan 

global. 

 

- Kemampuan 

menggunakan 

alat 

sederhana 

seperti 

gunting, 

cutter, 

penggaris, 

pensil, dan 

lain-lain 

untuk 

membuat 

miniatur 

sustainable 

house. 

- Kemampuan 

menggunakan 

komputer 

untuk 

mendesain 

sustainable 

house. 

- Kemampuan 

mendesain 

sustainable 

house dalam 

bentuk 2D 

- Kemampuan 

mendesain 

sustainable 

house dalam 

bentuk 3D 

- Kemampuan 

membuat 

miniatur 

sustainable 

house. 

- Kemampuan 

geometri 

untuk 

membuat 

miniatur 

sustainable 

house. 

Seperti 

menganalisis 

dan 

memotong 

bentuk limas 

segi empat, 

kubus, atau 

balok untuk 

membuat 

miniatur 

rumah. 

- Kemampuan 

mengukur 

panjang, 

lebar, dan 

luas 

miniatur. 

- Kemampuan 

menghitung 

skala. 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pembelajaran IPA berbasis STEM pada materi 

global warming yang akan dilakukan di kelas mengandung unsur-unsur Science, 

Technology, Engineering, dan Mathematics.  
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1.6 Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

1.6.1 Validitas 

Nilai validitas tes butir soal ini didapat dengan mengorelasikan skor hasil uji 

coba tiap butir soal dengan skor totalnya. Nilai validitas dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi produk momen memakai angka kasar (row score). 

Rumusnya adalah: 

rxy =    (3.1) 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Banyaknya siswa uji coba 

X : skor tiap butir soal 

Y : Skor total tiap butir soal 

Interpretasi nilai rxy dapat dikategorikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Kategori Validitas Butir Soal 

Koefisien validitas (rxy) Interpretasi 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

0,61 - 0,80 Tinggi 

0,41 - 0,60 Sedang 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

(Arikunto, 2009, hal 75) 

1.6.2 Reliabilitas 

Untuk menghitung koefisien reliabilitas bentuk uraian dikenal dengan rumus 

Alpha, seperti di bawah ini. 

 =     (3.2) 

keterangan: 

 : koefisien reliabilitas 

 : banyaknya butir soal (item) 

 : varians skor setiap item 

  : varians skor total 

Untuk mencari varians digunakan rumus: 

     (3.3) 
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Setelah didapat harga koefisien reliabilitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kategori tertentu yang terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4. Kategori Reliabilitas Butir Soal 

Koefisien reliabilitas  Interpretasi 

 ≤ 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20    0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,40    0,60 Derajat reliabilitas sedang 

0,60    0,80 Derajat reliabilitas tinggi 

0,80    1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

(Arikunto , 2009, hal. 75) 

1.6.3 Tingkat Kesukaran 

Untuk menginterpretasikan Tingkat Kesukaran tiap item soal essai tiap 

tahap dilakukan dengan interpretasi terhadap standar Tingkat Kesukaran yaitu. 

     (3.4) 

dengan: 

TK : indeks tingkat kesukaran tes bentuk essai 

X : rata-rata nilai siswa perbutir soal 

S : skor maksimum 

Tabel 3.5. Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Nilai TK Interpretasi 

TK  0,3 Sukar 

0,3  TK  0,7 Sedang 

TK  0,7 Mudah 

Arikunto (2012, hal. 225) 

1.6.4 Daya Pembeda 

Untuk menentukan daya pembeda tiap butir soal digunakan rumus. 

     (3.5) 

 

keterangan: 

Ba : skor total kelompok atas 

Bb : skor total kelompok bawah 

Ja : jumlah siswa kelompok atas 

Jb : jumlah siswa kelompok bawah 
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Nilai daya pembeda (Dp) yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan pada 

kategori berikut. 

Tabel 3.6. Interpretasi Daya Pembeda 

Nilai Dp Interpretasi 

Dp  0,20 Buruk 

0,20  Dp  0,40 Cukup 

0,40  Dp  0,70 Baik 

Dp  0,70 Baik sekali 

Arikunto (2012, hal. 225) 

1.7 Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

Instrumen yang diuji coba berupa tes berbentuk essai keterampilan berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah global warming sebanyak 12 soal. Hasil 

rekapitulasi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda terdapat 

pada tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.7. Rekapitulasi Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya 

Pembeda 

No 

Soal 

Validitas Reliabilitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Pembeda 

Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori 

1a 0,46 Sedang 

0,71 Tinggi 

0,36 Sedang 2,07 Baik 

sekali 

1b 0,61 Tinggi 0,27 Sukar 2,00 Baik 

sekali 

1c 0,41 Sedang 0,37 Sedang 0,86 Baik 

sekali 

1d 0,76 Tinggi 0,27 Sukar 1,36 Baik 

sekali 

1e 0,63 Tinggi 0,18 Sukar 0,93 Baik 

sekali 

1f 0,43 Sedang 0,24 Sukar 0,64 Baik 

1a 0,36 Rendah 0,29 Sukar 1,36 Baik 

sekali 

1b 0,57 Sedang 0,22 Sukar 1,21 Baik 

sekali 

1c 0,49 Sedang 0,24 Sukar 0,57 Baik 

1d 0,54 Sedang 0,22 Sukar 0,86 Baik 

sekali 

1e 0,42 Sedang 0,16 Sukar 0,64 Baik 

1f 0,45 Sedang 0,20 Sukar 1,50 Baik 

sekali 
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Dari hasil rekapitulasi pada tabel 3.7., dapat diketahui bahwa instrumen ini 

mempunyai validitas sebanyak 25% kategori tinggi, 67% kategori sedang, dan 8% 

kategori rendah. Berdasarkan data reliabilitas memiliki nilai reliabilitas sebesar 

0,71 dengan kategori tinggi. Berdasarkan tingkat kesukaran sebanyak 17% 

kategori sedang dan 83% kategori sukar. Berdasarkan daya pembeda sebanyak 

25% kategori baik dan 75% kategori baik sekali. Rekapitulasi tersebut menjadi 

acuan untuk memperbaiki soal yang memiliki validitas kategori rendah. Setelah 

dilakukan analisis perbaikan, semua soal instrumen digunakan kembali untuk 

menilai keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah global 

warming. 

1.8 Teknik Pengolahan Data 

3.8.1 Data Keterlaksanaan Pembelajaran 

Data keterlaksanaan pembelajaran berbasis STEM diambil dari observasi 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Pengolahan data dilakukan dengan 

mencari persentase keterlaksanaan pembelajaran yang dihitung dengan 

persamaan. 

P =     (3.6) 

keterangan : 

P : persentase keterlaksanaan pembelajaran 

 : jumlah aspek yang diamati terlaksana 

 : jumlah keseluruhan aspek yang diamati 

Selanjutnya persentase keterlaksanaan tersebut diinterpretasikan berdasarkan 

kriteria keterlaksanaan pembelajaran seperti yang tercantum pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran 

Keterlaksanaan (%) Kriteria 

P = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

75  P  100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

50  P  75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

P = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

25  P  50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

0  P  25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

P = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana 

(Ahmad, 2014) 
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3.8.2 Data Keterampilan Berpikir Kreatif dalam Memecahkan Masalah 

Global Warming 

Pedoman penskoran dalam penelitian ini mengadopsi pedoman penskoran 

keterampilan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah yang sudah 

dikembangkan oleh (Wang, dkk. 2008). Adapun pedoman penskoran hasil tes 

keterampilan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut (Brookhart, 2010, dan Wilson, Guilford, Mouchiroud dkk., & 

Milgram, dalam Silvia, 2008, dalam Busyairi, 2015). 

Tabel 3.9. Pedoman Peskoran Keterampilan Berpikir Kreatif dalam Pemecahan 

Masalah Siswa 

Indikator Kriteria Jawaban Skor Skor 

Max 

Fluency Siswa mampu menemukan  4 buah jawaban 

yang relevan 

4 4 

Siswa mampu menemukan 3 buah jawaban yang 

relevan 

3 

Siswa mampu menemukan 2 buah jawaban yang 

relevan 

2 

Siswa mampu menemukan sebuah jawaban yang 

relevan 

1 

Siswa tidak mampu menemukan jawaban yang 

relevan 

0 

Flexibility Siswa mampu menemukan  4 buah jawaban 

yang relevan dan beragam 

4 4 

Siswa mampu menemukan 3 buah jawaban yang 

relevan dan beragam 

3 

Siswa mampu menemukan 2 buah jawaban yang 

relevan dan beragam 

2 

Siswa mampu menemukan sebuah jawaban yang 

relevan dan beragam 

1 

Siswa tidak mampu menemukan jawaban yang 

relevan 

0 

Originality Siswa mampu menemukan jawaban yang unik 

(<  siswa memiliki jawaban yang sama) 

2 2 

Siswa mampu menemukan jawaban yang unik 

(5  siswa memiliki jawaban yang sama) 

1 

Siswa tidak mampu menemukan jawaban yang 

unik (  siswa memiliki jawaban yang 

sama) 

0 
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Rata-rata skor kemudian dihitung persentasenya sehingga persentase ini 

dinyatakan dalam IPK (Indeks Pretasi Kelompok). 

    (3.7) 

dengan: 

IPK = Indeks Prestasi Kelompok 

x = rata-rata skor setiap aspek kreatif 

SMI = skor maksimum ideal 

Setelah didapat nilai dari persamaan di atas, selanjutnya dikategorikan seperti 

yang disajikan pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Kategori IPK 

Kategori IPK (%) Interpretasi 

90,00 - 100,00 Sangat kreatif 

75,00 - 89,99 Kreatif 

55,00 - 74,99 Cukup kreatif 

31,00 - 54,99 Kurang kreatif 

0,00 - 30,99 Sangat kurang kreatif 

(Pangabean, 1996) 

Untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah, maka perlu dilakukan analisis data terkait skor tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) dengan cara membandingkan nilai rata-rata 

keterampilan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan. Untuk mengetahui kriteria peningkatan tersebut, maka perlu 

dihitung rata-rata gain ternormalisasi <g> dengan persamaan sebagai berikut 

(Hake, 1999): 

    (3.8) 

keterangan : 

 : rata-rata gain yang dinormalisasikan 

 : skor rata-rata tes akhir 

 : skor rata-rata tes awal 

 : skor maksimal 
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Hasil perhitungan  tersebut kemudian diinterpretasikan dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.11. Kriteria Gain yang Dinormalisasikan 

Nilai N-gain Kriteria 

N-gain < 0,3 Rendah 

0,3  N-gain  0,7 Sedang 

N-gain > 0,7 Tinggi 

Hake (1999) 


