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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri “digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono, 2017: 11). Pada pendekatan 

kuantitatif ditunjukan untuk mengetahui signifikasi perbedaan kelompok atau 

hubungan variabel yang diteliti, melalui pengukuran dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik.  

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan 

untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada 

satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan sesuatu 

atau lebih kelompok kontrol (Suryana, 2010). Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode penelitian quasi experimental designs. “Desain 

ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen” 

(Sugiyono, 2017: 116). Dalam quasi experimental designs, peneliti menggunakan 

kelas kontrol dan kelas eksperimen, namun dalam hal partisipan tidak dimasukan 

secara acak (random assignment) ke dalam dua kelompok tersebut (seperti, 

partisipan  bisa saja berada dalam satu kelompok utuh yang tidak dapat dibagi-

bagi). 

Variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi pembahasan 

dalam penelitian. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Berikut variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, ditunjukkan dalam tabel sebagi berikut: 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

Sumber : Dokumen Penelitian, 2018 

No.  Variable Penelitian Jenis  Kode  

1. Model Pembelajaran  

Problem Based Learning (PBL) 

Bebas (independen) X 

2. Berpikir Kreatif Terikat (dependen) Y 

 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonequivalent control group design. “Nonequivalent control group design hampir 

sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random” 

(Sugiyono, 2017: 118). Pada dua kelompok tersebut yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol sama-sama dilakukan pretest-posttest, tetapi hanya 

kelompok eksperimen saja yang dilakukan treatment. Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

O1  dan O3 : Tes Awal (pretest) 

O2 dan O4 : Tes Akhir (posttest) 

        X  : Perlakuan (treatment) dengan model pembelajaran Problem  

 Based Learning (PBL) pada kelas eksperimen 

 

3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 5 Bandung 

yang beralamat di Jalan Bojongkoneng atas No. 37A, Sukapada, 

Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125.  

 

O1 X O2 

----------------------- 

O3  O4 

 (Sugiyono, 2017: 118) 
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2) Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMKN 5 Bandung, 

pada kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

(DPIB), kelas X pada mata pelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan 

tahun ajaran 2017/2018.  

3) Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini pemilihan sampel berdasarkan kelas atau 

cluster sampling. Teknik cluster sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kelas-kelas atau kelompok-kelompok 

yang sudah ada. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

siswa kelas X DPIB 1 sebagai kelas eksperimen berjumlah 34 siswa dan 

kelas X DPIB 2 sebagai kelas kontrol berjumlah 35 siswa. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang mendukung penelitian, maka disusun 

beberapa instrumen pengumpulan data dalam menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1) Tes 

Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan tingkat berpikir kreatif 

siswa. Bentuk/ jenis tes yang diberikan merupakan tes objektif yaitu berupa 

tes penyelesaian soal berdasarkan KD 3.12 dan 4.12 pada mata pelajaran 

Dasar-dasar Konstruksi Bangunan. Dalam penelitian ini, tes berbentuk soal 

esai tentang menganalisis dan merencanakan penggunaan material dan alat 

untuk pekerjaan konstruksi. Penilaian soal skor berpikir kreatif diadopsi dari 

tesis Rakhmat Haitami program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, 

skor penilaian menyesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini. Berikut 

tabel kriteria penilaian soal berpikir kreatif: 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Soal Berpikir Kreatif 

Sumber : Adaptasi dari Tesis Rakhmat Haitami, 2017 

Indikator 
Deskripsi Terhadap Jawaban 

Soal 
Skor 

1.Kelancaran 

Deskripsi : 

Memberi banyak jawaban, 

dapat menyelesaikan 

masalah dari pertanyaan. 

2.Keluwesan 

Deskripsi : 

Memberikan macam-

macam penafsiran 

(interpretasi) terhadap suatu 

masalah atau jawaban dari 

pertanyaan. 

3.Keaslian 

Deskripsi : 

Menjawab pertanyaan yang 

tidak pernah terpikirkan 

oleh orang lain. 

4.Elaborasi 

Deskripsi : 

Menjawab pertanyaan lebih 

rinci. 

Mencakup semua indikator dan 

jawaban benar. 
4 

Jawaban benar tetapi kekurangan 

satu indikator atau jawaban salah 

tetapi mencakup semua indikator. 

3 

Jawaban benar tetapi kekurangan 

dua indikator, atau jawaban salah 

tetapi kekurangan satu indikator. 

2 

Jawaban benar tetapi kekurangan 

tiga indikator, atau jawaban salah 

tetapi kekurangan dua indikator. 

1 

Jawaban benar tetapi kekurangan 

empat indikator, atau jawaban 

salah tetapi kekurangan tiga 

indikator. 

0 

 

2) Observasi 

Lembar observasi untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jenis observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, merupakan 

observasi yang melibatkan observer dalam kegiatan yang sedang diobservasi. 

Subjek yang akan observasi yaitu siswa kelas X DPIB 1 (kelas eksperimen) 

dan X DPIB 2 (kelas kontrol) di SMKN 5 Bandung dan observer yang 
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melakukan observasi yaitu, teman sejawat peneliti yang sedang melakukan 

kegiatan PPL pada mata pelajaran yang sedang diteliti.  

Instrumen observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rating 

scale “Rating scale merupakan skala penilaian yang pada dasarnya hampir 

sama dengan daftar cek, hanya aspek yang diobservasi dijabarkan ke dalam 

bentuk skala atau kriteria tertentu” (Sanjaya, 2011: 95). Pada penelitian ini 

variabel yang akan diteliti yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa, dengan 

mengkategorikan variabel tersebut menjadi 4 aspek, diantanya kemampuan 

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

berpikir orisinil (originality), dan kemampuan berpikir elaborasi (elaboration) 

(Suryani et al., 2015). Penilaian skor lembar observasi dalam kemampuan 

berpikir kreatif diadopsi dari tesis Kostaman program studi Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan, skor penilaian menyesuaikan dengan kebutuhan dari 

penelitian ini. Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa skala nilai 

yang digunakan adalah skala ordinal 1-5 yang terdiri dari tidak kreatif, kurang 

kreatif, cukup kreatif, kreatif dan sangat kreatif. Berikut tabel panduan 

pengisian instrumen observasi dan kriteria penilaian lembar observasi pada 

beberapa aspek kemampuan berpikir kreatif: 

Tabel 3.3 Panduan Pengisian Instrumen Observasi 

Sumber : Dokumen Penelitian, 2018 

NO KREATIVITAS INDIKATOR 
KEGIATAN 

GURU SISWA 

1. Fluency 

(Kemampuan 

berpikir lancar) 

Memperhatikan 

penjelasan guru, 

bertanya dan 

menyampaikan 

gagasan-

gagasan baru 

tentang material 

dan peralatan 

yang sesuai 

untuk pekerjaan 

konstruksi 

dengan 

1) Memfasilitasi siswa 

untuk 

mengungkapkan 

apa yang mereka 

ketahui tentang 

material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi dengan 

mempertimbangkan 

jenis konstruksi. 

1) Bertanya 

2) Menjawab 

3) Mempunyai 

gagasan 

4) Mengungkapkan 

gagasan 
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mempertimbang

kan jenis 

konstruksi. 

2) Memfasilitasi siswa 

untuk bertanya 

tentang materi 

material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi dengan 

mempertimbangkan 

jenis konstruksi. 

2. Flexibility 

(Kemampuan 

berpikir luwes) 

Menyampaikan 

beberapa 

gagasan yang 

bervariasi serta 

berbagai macam 

interpretasi 

pemahaman 

mengenai 

material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi 

dengan 

mempertimbang

kan jenis 

konstruksi. 

1) Guru membentuk 

siswa dalam 7 

kelompok, 

anggotanya terdiri 

dari 5 orang setiap 

kelompoknya. 

2) Menyampaikan 

masalah, serta 

menginstruksikan 

siswa untuk 

berdiskusi dan 

menuliskan tentang 

informasi mengenai 

materi material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi dengan 

mempertimbangkan 

jenis konstruksi. 

1) Berpikir aneka 

ragam 

2) Macam-macam 

penafsiran 

(interpretasi)  

3) Mendiskusikan 

suatu 

permasalahan 

pada posisi yang 

berbeda-beda dari 

mayoritas. 

 

3. Originality 

(Kemampuan 

berpikir 

orisininalitas) 

Menyampaikan 

gagasan-

gagasan baru 

selain yang 

disampaikan 

oleh guru 

setelah 

mendapatkan 

pemahaman 

mengenai 

material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

1) Memfasilitasi siswa 

untuk menemukan 

pemikiran baru 

mengenai material 

dan peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi dengan 

mempertimbangkan 

jenis konstruksi. 

1) Menyampaikan 

gagasan baru 

2) Memikirkan hal-

hal yang tidak 

pernah terpikirkan 

oleh orang lain. 

3) Memiliki cara 

berpikir yang 

berbeda dengan 

orang lain. 
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konstruksi 

dengan 

mempertimban 

kan jenis 

konstruksi. 

4. Elaboration 

(Kemampuan 

berpikir 

memperinci) 

Berpikir lebih 

rinci dalam 

prosedur dalam 

memilih 

material dan 

peralatan yang 

sesuai untuk 

pekerjaan 

konstruksi 

dengan 

mempertimbang

kan jenis 

konstruksi. 

1) Memfasilitasi siswa 

berdiskusi 

mengenai 

presentasi yang  

yang disampaikan 

oleh teman 

sekelompok atau 

kelompok lain. 

2) Memfasilitasi siswa 

berdiskusi untuk 

mendalami cara 

yang lebih rinci 

tentang perumusan 

solusi terhadap 

pertanyaan orang 

lain. 

3) Memfasilitasi untuk 

mengembangkan 

atau memperkaya 

gagasan orang lain. 

1) Mengembangkan 

atau  memperkaya 

serta memperinci 

gagasan orang 

lain. 

2) Lebih mendalami 

cara yang lebih 

rinci tentang 

perumusan solusi 

terhadap 

pertanyaan orang 

lain. 

 

 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Lembar Observasi Pada Aspek Kemampuan Berpikir 

Lancar (Fluency) 

Sumber : Adaptasi dari Tesis Kostaman, 2017 

Skor 

Tidak Kreatif 

(1) 

Kurang 

Kreatif (2) 

Cukup Kreatif 

(3) 

Kreatif  

(4) 

Sangat Kreatif 

(5) 

Tidak bertanya, 

tidak mampu 

menjawab 

pertanyaan; 

tidak 

mempunyai 

banyak gagasan 

mengenai suatu 

masalah; tidak 

bisa 

mengungkapkan 

gagasan. 

Bingung 

mengajukan 

pertanyaan; 

belum mampu 

menjawab 

pertanyaan; 

belum 

mempunyai 

gagasan 

mengenai suatu 

masalah; sedikit 

mengungkapkan 

Mengajukan 

pertanyaan; 

menjawab 

dengan namun 

masih ragu; ada 

gagasan 

mengenai suatu 

masalah namun 

masih ragu; 

mampu 

mengungkapkan 

gagasan. 

Mengajukan 

lebih dari satu 

pertanyaan; 

mampu 

menjawab 

pertanyaan; 

mempunyai 

gagasan 

mengenai suatu 

masalah; lancar 

mengungkapkan 

gagasannya. 

Mengajukan 

banyak 

pertanyaan; 

menjawab 

dengan 

sejumlah 

jawaban jika 

ada pertanyaan; 

mempunyai 

banyak gagasan 

mengenai suatu 

masalah; lancar 
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gagasan. mengungkapkan 

gagasan-

gagasannya. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Lembar Observasi Pada Aspek Kemampuan Berpikir 

Luwes (Flexibility) 

Sumber : Adaptasi dari Tesis Kostaman, 2017 

Skor 

Tidak Kreatif 

(1) 

Kurang 

Kreatif (2) 

Cukup 

Kreatif (3) 

Kreatif  

(4) 

Sangat 

Kreatif (5) 

Tidak mampu 

memikirkan 

apapun terhadap 

suatu hal pada 

materi 

pembelajaran; 

tidak mampu 

menginterpretasi 

suatu masalah; 

malas 

berdiskusi. 

Berpikir 

sederhana 

terhadap 

suatu hal 

pada materi 

pembelajaran; 

ragu 

memberikan 

interpretasi 

terhadap 

suatu 

masalah; 

dalam 

membahas 

suatu 

permasalahan 

selalu ragu. 

Berpendapat 

lazim 

terhadap 

suatu hal 

pada materi 

pembelajaran; 

memberikan 

interpretasi 

sederhana 

terhadap 

suatu 

masalah; 

dalam 

membahas 

suatu 

permasalahan 

selalu 

mempunyai 

ide yang 

sama dengan 

orang lain. 

Memberikan 

alternatif lain 

dalam 

memikirkan 

suatu hal pada 

materi 

pembelajaran; 

memberikan 

interpretasi 

yang berbeda 

terhadap suatu 

masalah; 

dalam 

mendiskusikan 

suatu 

permasalahan 

terkadang 

mempunyai 

pemikiran 

yang berbeda 

dengan orang 

lain. 

Memberikan 

aneka 

keragaman 

yang tidak 

lazim terhadap  

suatu hal pada 

materi 

pembelajaran; 

memberikan 

macam-

macam 

penafsiran 

(interpretasi) 

terhadap suatu 

masalah; 

dalam 

membahas/ 

mendiskusikan 

suatu 

permasalahan 

selalu 

mempunyai 

pemikiran 

yang berbeda 

dari mayoritas 

kelompok. 
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Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Lembar Observasi Pada Aspek Kemampuan Berpikir 

Orisinalitas (Originality) 

Sumber : Adaptasi dari Tesis Kostaman, 2017 

 Skor 

Tidak 

Kreatif (1) 

Kurang 

Kreatif (2) 

Cukup 

Kreatif (3) 

Kreatif  

(4) 

Sangat 

Kreatif (5) 

Tidak 

mengetahui 

ada masalah 

yang 

dihadapi; 

sulit 

menemukan 

cara 

memecahkan 

masalah; 

sulit 

menerima 

materi 

pelajaran. 

Mengetahui 

ada masalah 

yang 

dihadapi; 

mengetahui 

cara-cara 

yang lama 

dalam 

memecahkan 

masalah; 

memahami 

materi yang 

diberikan. 

Memikirkan 

masalahnya 

sendiri; 

berpikir cara 

baru untuk 

menyelesaikan 

masalah; 

masih ragu 

dengan cara 

berpikir 

sendiri dalam 

memecahkan 

masalah. 

Mengetahui 

ada cara lain 

dalam 

memecahkan 

masalah; 

terinspirasi 

untuk 

menemukan 

suatu hal 

yang lain 

dari teman 

yang lain. 

Memikirkan 

masalah-

masalah atau 

hal-hal yang 

tidak pernah 

terpikirkan 

oleh orang 

lain; 

memiliki 

cara berpikir 

yang lain 

dari pada 

yang lain. 

 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Lembar Observasi Pada Aspek Kemampuan Berpikir 

Memperinci (Elaboration) 

Sumber : Adaptasi dari Tesis Kostaman, 2017 

Skor 

Tidak 

Kreatif (1) 

Kurang 

Kreatif (2) 

Cukup 

Kreatif (3) 

Kreatif  

(4) 

Sangat Kreatif 

(5) 

Tidak 

memahami 

langkah-

langkah 

Tahu bahwa 

ada langkah 

pemecahan 

masalah; tahu 

Pemahaman 

yang 

dangkal 

dalam 

Memahami 

cara 

pemecahan 

masalah 

Mencari arti 

yang lebih 

mendalam 

terhadap 
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pemecahan 

masalah; 

tidak 

memiliki 

gagasan; 

tidak 

mengetahui 

langkah-

langkah yang 

ditempuhnya. 

harus memiliki 

gagasan tetapi 

tidak 

memahaminya; 

tahu ada 

langkah-

langkah yang 

harus 

ditempuh. 

memecahkan 

masalah; 

memiliki 

gagasan 

sendiri 

dalam 

memecahkan 

masalah; 

memahami 

langkah-

langkah 

yang harus 

ditempuh. 

namun 

tidak 

melakukan 

langkah-

langkah 

terperinci; 

tertarik 

pada 

gagasan 

orang lain. 

jawaban atau 

pemecahan 

masalah dengan 

melakukan 

langkah-langkah 

terperinci; 

mengembangkan 

atau 

memperkaya 

gagasan orang 

lain. 

3.4 Teknik Pengembangan Instrumen 

1) Uji Validitas Tes 

Uji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan pendapat para 

ahli (expert judgment). Peneliti meminta bantuan kepada guru mata 

pelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan apakah instrumen sesuai 

dengan tujuan pembelajaran pada Kompetensi Dasar (KD) yang 

dijadikan sebagai dasar tes penyelesaian soal. Konsep yang diukur 

disesuaikan dengan indikator pada materi yang dipelajari yaitu KD 3.12 

dan 4.12 tentang menganalisis dan merencanakan penggunaan material 

dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Pengujian validitas dengan 

menggunakan expert judgment melalui menelaah proposal, kisi-kisi 

instrumen, dan soal terkait mata pelajaran Dasa-dasar Konstruksi 

Bangunan yaitu berupa soal dalam hal kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dari setiap butir-butir pertanyaan.  

2) Reabilitas  

Uji reabilitas mengenai keterpercayaan atas keajegan, suatu 

instrumen pengukuran yaitu melalui expert judgment bersamaan 

langsung saat uji validitas. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Tes  

Tes berbentuk soal esai yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

pretest sebelum dilakukan perlakuan dan posttest setelah dilakukan perlakuan, 

dengan soal yang sama. Tes diberikan kepada setiap individu siswa kelas X 

DPIB 1 (kelas eksperimen) dan X DPIB 2 (kelas kontrol) di SMKN 5 

Bandung. Pada proses penyelesain soal siswa dituntut menjadi individu yang 

mandiri yang dapat mengembangkan daya pikir mereka, dengan cara 

membiarkan siswa mengeksplorasi kemampuan berpikir mereka sendiri.  Hal 

ini untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Teknik tes ini hanyalah salah 

satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data keterampilan 

berpikir kreatif dan masih didukung dengan teknik non-test 

2) Observasi 

Observasi dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa, serta untuk mengetahui afektif, kognitif dan 

psikomotorik siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi dilaksanakan 

selama pembelajaran berlangsung yakni 4 x 40 menit. Hasil pengamatan 

dicatat oleh observer pada lembar observasi yang sudah disipakan. Dalam 

mengisi lembar observasi dilakukan dengan memberikan  checklist pada setiap 

kolom lembar penilaian  sesuai dengan perilaku yang diamati. 

3) Dokumen  

Dokumen yang digunakan dalam proses penelitian ini berupa silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sumber ajar yang digunakan, serta 

foto sebagai dokumentasi pelaksanaan. 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Setelah seluruh data terkumpul maka data tersebut di 

uji untuk menjawab hipotesis penelitian, pengujian data-data dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Analisis Indeks Gain 

Analisis data kuantitatif yang dilakukan meliputi analisis data pretest 

dan posttest. Pengolahan peningkatan keterampilan berpikir kreatif dapat 

dihitung berdasarkan skor gain yang ternormalisasi. Peningkatan yang terjadi 

sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus faktor N-gain. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai gain dan gain ternormalisasi 

adalah sebagai berikut: 

            
                          

                          
 

Uji perbedaan rata-rata nilai gain keterampilan berpikir kreatif siswa pada 

kedua kelas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol secara deskriptif. Nilai 

gain yang diperoleh kemudian diinterpretasikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Klasifikasi N-Gain yang dinormalisasi 

Sumber : Arikunto, 2013 

Presentase Kategori 

0,00 > g <= 0,30 Rendah 

0,30 > g <= 0,70 Sedang 

0,70 > g <= 1,00 Tinggi 

 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu perangkat data 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang 

digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov Test, dengan bantuan program SPSS 

versi 16 dan kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

 Angka signifikansi (Sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal 

(Sundayana, 2014: 45) 
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 Angka signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

 

3) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui variansi populasi kelompok 

kelas kontrol sama besar dengan variansi kelompok kelas eksperimen. Uji 

homogenitas yang digunakan yaitu uji Levene’s Test, dengan bantuan program 

SPSS versi 16, dengan penafsiran sebagai berikut :  

Jika nilai signifikansi probabilitas > 0,05 maka data tersebut sama 

(homogen). 

 

4) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah diterima atau tidaknya 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Jika data hasil tes berdistribusi 

normal  maka uji hipotesis akan dilakukan dengan statistik Parametrik yakni 

uji Independent T-test. Sedangkan jika data hasil tes tidak berdistribusi normal 

maka uji hipotesis akan dilakukan dengan statistik Non-Parametrik yakni uji 

Mann-Whitney U. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian berfungsi untuk membantu peneliti dalam hal tahapan-

tahapan yang harus dilakukan agar penelitian berjalan sesuai dengan 

permasalahan yang telah ditentukan. Prosedur penelitian ini dilaksanakan dengan 

tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan 

a. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan. 

b. Merumuskan anggapan dasar atau hipotesis. 
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c. Mengkaji/ studi pustaka tentang variabel yang akan diteliti yaitu 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

d. Menentukan dan membuat desain penelitian berupa variabel penelitian, 

pendekatan penelitian, metode penelitian, desain penelitian dan sumber 

data. 

e. Menentukan dua kelas yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

f. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif. 

g. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2) Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan observasi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, dengan 

cara melakukan treatment sebelum menerapkan model pembelajaran PBL 

dan sesudah menerapkan model pembelajaran PBL (untuk kelas 

eksperimen). 

b. Mengumpulkan data dari sampel yang telah ditentukan. 

3) Tahap Akhir 

a. Analisis data serta mengolah data hasil observasi yang selanjutnya 

dilakukan pengujian statistik dan uji hipotesis. 

b. Menarik kesimpulan. 

c. Menyusun dan menulis laporan hasil penelitian. 

 

 

 


