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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 03-29 Maret 2014 pada

semester genap tahun ajaran 2013-2014. Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 20

Pekanbaru.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 20

Pekanbaru yang terdaftar pada tahun ajaran 2013-2014.

2. Sampel

Sampel yang diambil dalampeneltian ini adalah siswa kelas VIII.2 dan

VIII.3 yang satu kelas berjumlah 30 siswa. Penentuan sampelnya digunakan

cara simple random sampling (pengambilan sampel acak sederhana).

Pengujian normalitas, homogenitas, dan tes “t” dari sampel disajikan pada

lampiran H,I, dan J. berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai thitung=-

0,63. Hal ini berarti nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel=2,00.

Dengan demikian tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif

matematika siswa kelas VIII.2 dan kelas VIII.3.
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C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan Non

Equivalen Pretest-Posttest Control Group Design. Sugiyono menyatakan bahwa

penelitian quasi eksperimen memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.1

Pada penelitian ini akan diambil 2 kelas yakni kelas eksperimen yang akan

diberi perlakuan berupa pembelajaran berbasis TGT dan kelas kontrol yang tidak

diberi perlakuan berupa pembelajaran konvensional. Sebelum kelas eksperimen

dan kelas kontrol diberi perlakuan terlebih dahulu diberikan Pretest untuk

mengetahui kemampuan awal berpikir kreatif siswa. Setelah diberikan perlakuan

maka dilakukan posttest untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematika

siswa.

Rancangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL III.1
TABEL RANCANGAN PENELITIAN

Kelas Pretest Perlakuan Postes

Eksperimen  X 

Kontrol  O 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2011, h.114.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui data tentang sekolah,

diantaranya sejarah sekolah, sarana dan prasarana sekolah, data tentang guru

dan data tentang hasil belajar matematika siswa yang sebelumnya.

berlangsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran dokumentasi

penelitian.

2. Observasi

Observasi ini dilakukan setiap kali tatap muka, dengan tujuan untuk

mengamati kegiatan guru dan siswa yang diharapkan muncul dalam

pembelajaran matematika dengan menggunakan model Team Games

Tournament. Observasi ini dilakukan untuk mencocokkan dengan

perencanaan yang telah dibuat. Adapun instrumen yang digunakan untuk

observasi terlampir pada lampiran.

3. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan

berpikir kreatif matematika setelah menggunakan model Team Games

Tournament yang akan diperoleh melalui lembar tes yang dilakukan pada

awal pertemuan (pretest) dan akhir pertemuan (posttest). Tes ini akan

diberikan kepada kedua sampel yaitu kelas yang menggunakan  model Team
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Games Tournament dan kelas yang tidak menggunakan model Team Games

Tournament. Dari hasil tes, kemudian dianalisis apakah terdapat perbedaan

atau tidak.

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa pada masing-masing sampel,

terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa yang lain, sehingga dapat diketahui

apakah instrumen tes tersebut valid dan reliabel. Karena dengan menggunakan

instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, diharapkan hasil

penelitian akan menjadi valid (saheh).2 Senada dengan pernyataan Arikunto

bahwa instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu

valid dan reliabel.3 Selain mengukur validitas dan reliabiltas instrumen,

peneliti juga mengukur tingkat kesukaran dan daya pembeda untuk masing-

masing soal.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Pembelajaran (Perangkat Pembelajaran)

a. Silabus

Silabus adalah sebuah ikhtisar suatu mata pelajaran atau mata

kuliah yang disusun secara sistematik, memuat tujuan, pokok bahasan dan

sub pokok bahasan, alokasi waktu, dan sumber bahan yang dipakai.4

2Riduwan, Belajar Mudah  Penelitian (Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula),
Alfabeta, Bandung, 2010, h. 97.

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2006, h. 168.

4 Bermawi Munthe, Desain Pembelajaran, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2009,  h.
202.
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Silabus berfungsi sebagai panduan guru dalam menjabarkan

kompetensi menjadi perencanaan pembelajaran, sehingga sebelum

melaksanakan penelitian, peneliti sudah membuat silabus terlebih dahulu.

Selengkapnya lihat pada lampiran A1.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar

yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.5

RPP merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam

pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, RPP juga menentukan

keberhasilan implementasi pendekatan dan model pembelajaran. Materi

ajar dalam penelitian ini matriks. Pengambilan materi tersebut dengan

pertimbangan bahwa materi tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan

penelitian ini. RPP dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran A2.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah  tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif

siswa. Tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus

dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk

mengukur suatu aspek perilaku atau pengetahuan tertentu. Bentuk tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes uraian. Tes uraian adalah

5 Ibid., h. 200.
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butir soal atau tugas yang jawabannya diisi oleh peserta tes dengan gagasan-

gagasan deskriptif dan argumentatif.6

Menurut Bermawi Munthe kelebihan dan kelemahan dari tes uraian

yaitu:7

a. Kelebihan

1) Cocok untuk mengukur hasil belajar yang kompleks.

2) Cocok untuk mengukur hasil belajar yang mengintegrasikan berbagai

konsep atau ide dari berbagai sumber ke dalam satu pikiran utama.

3) Cocok untuk mengukur hasil belajar yang mengungkapkan pikiran

dalam bentuk tulis sesuai dengan gaya pikir dan gaya bahasa sendiri.

b. Kelemahan

1) Pemberian skor terhadap jawaban tes kurang reliabel.

2) Tes uraian menghendaki jawaban-jawaban yang relatif panjang.

3) Mengoreksi tes uraian memerlukan waktu yang cukup lama.

F. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen

Untuk memperoleh tes yang baik maka akan diadakan uji coba tes

terhadap siswa kelas lain. Setelah diujicobakan, hasil tes tersebut sebagaimana

terlampir pada lampiran D akan dicari validitas soal, reliabilitas soal, daya

pembeda soal dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya soal-soal yang sudah

divalidasi tersebut akan diujikan kepada siswa kelas eksperimen dan kontrol. Uji

6 Ibid., h. 106.
7 Bermawi Munthe. Loc. Cit.
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coba tes pada penelitian ini berupa soal uraian. uji coba tes yang akan dilakukan

terdiri dari :

1. Validitas Butir Soal

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau

keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Berkaitan dengan pengujian validitas

instrumen, Sugiyono menyatakan bahwa istrumen yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur.8

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan analisis faktor, yaitu

mengkorelasikan antara skor butir soal dengan skor total dengan

menggunakan rumus Pearson Product Moment.

Rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut:9

Keterangan:

= Koefisien korelasi tiap item

= Banyaknya subjek uji coba

= Jumlah skor item

8 Sugiyono, Op. Cit., h. 173.
9 Hartono, Metodologi Penelitian, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2011, h. 67.
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= Jumlah skor total

= Jumlah kuadrat skor item

= Jumlah kuadrat skor total

= Jumlah perkalian skor item dan skor total

Jika > berarti valid.

Jika berarti tidak valid.

Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah:

TABEL III. 2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besarnya r Interpretasi
0,80 < r <1,00 Sangat tinggi
0,60 < r < 0,79 Tinggi
0,40 < r < 0,59 CukupTinggi
0,20 < r < 0,39 Rendah
0,00 < r < 0,19 Sangat rendah

Sumber : Riduwan (2012 : 98)

Dengan bantuan program Ms. Excel dapat diperoleh secara langsung

koefisien korelasi setiap butir soal. Setelah diketahui koefisien korelasi (rXY),

maka langkah selanjutnya adalah mengonsultasikannya dengan nilai r product

moment table pada interval kepercayaan 95%. Perhitungan validitas butir soal

selengkapnya dapat dilihat di lampiran E.

Hasil analisis validitas tes berpikir kreatif disajikan pada tabel III.3.
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TABEL III.3
ANALISIS VALIDITAS TES BERPIKIR KREATIF

Nomor Soal rXY rtabel Keterangan
1 0,723 0,361 Valid (tinggi)
2 0,469 0,361 Valid (cukup tinggi)

0,500 0,361 Valid (cukup tinggi)
3 0,723 0,361 Valid (tinggi)

Dari tabel  dapat disimpulkan bahwa walaupun koefisien korelasi (rxy)

berbeda namun tetap lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rtabel. Dengan

demikian, semua butir soal dalam tes berpikir kreatif siswa adalah valid.

2. Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi, sejauh

mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya.10 Reliabilitas

mengacu pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dianggap dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik.11 Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan metode

alpha cronbach. Metode alpha cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas

instrument yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal uraian.

Karena soal peneliti berupa soal uraian maka dipakai metode alpha cronbach

dengan rumus berikut:12

10 Riduwan, Op. Cit., h. 115.
11 Hartono, Op. Cit., h. 80.
12Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h.

122.
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Keterangan :

= Nilai Reliabilitas

= Jumlah Varians skor tiap-tiap item

= Varians total

= Jumlah item

Rumus Varians item soal:

Keterangan:

= Varians skor tiap-tiap item

= Jumlah Kuadrat item

= Jumlah item dikuadratkan

= Jumlah Responden

Rumus Varians item total:

Keterangan:

= Varians skor item total

` = Jumlah Kuadrat item

= Jumlah item dikuadratkan

= Jumlah Responden

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes berpikir kreatif sebesar 0,475 yang berarti
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bahwa tes berpikir kreatif mempunyai reliabilitas yang tinggi dan sedang.

Untuk perhitungan lebih lengkap, lihat lampiran E.

3. Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan menghitung persentase siswa

dalam menjawab butir soal dengan benar. Semakin kecil persentase

menunjukkan bahwa butir soal semakin sukar dan semakin besar persentase

menunjukkan bahwa butir soal semakin mudah. Untuk menghitung tingkat

kesukaran caranya yaitu data diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah,

kemudian diambil 27% dari kelompok yang mendapat nilai tinggi dan 27%

dari kelompok yang mendapat nilai rendah.13

Untuk menentukan tingkat kesukaran suatu soal dapat digunakan

rumus sebagai berikut:14

TK =

Keterangan:

TK = Tingkat kesukaran soal

= Jumlah Skor Kelompok Atas

= Jumlah Skor Kelompok Bawah

T = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

13 Suharsimi Arikunto, Ibid., h. 227.
14 Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, (Makalah dalam bentuk

power point), 2012, h. 38.
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maksS = Skor tertinggi yang diperoleh untuk menjawab dengan   benar satu

soal

minS = Skor terendah yang diperoleh untuk menjawab dengan benar satu

soal

TABEL III. 4
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Daya Pembeda Interpretasi
TK 70,0 Mudah

TK30,0 <0,70 Sedang
TK<0,30 Sukar

Sumber : Mas’ud Zein dan Darto (2012 : 85)

Tingkat kesukaran untuk tes berpikir kreatif disajikan pada tabel III.5

TABEL III.5
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN TES BERPIKIR KREATIF

D

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak empat soal tes

bepikir kreatif merupakan soal dengan kategori 3 soal sedang, 1 soal mudah.

untuk perhitungan lebih lengkap,lihat lampiran F.

4. Daya Pembeda Soal

Perhitungan daya pembeda dimaksudkan untuk mengetahui sejauh

mana suatu alat evaluasi (tes) dapat membedakan antara siswa yang berada

Nomor
Soal

Tingkat
Kesukaran

Interpretasi
Tingkat Kesukaran

1 0,50 Sedang
2 0,81 Mudah
3 0,77 Sedang
4 0,60 Sedang
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pada kelompok atas (kemampuan tinggi) dan siswa yang berada pada

kelompok bawah (kemampuan rendah).

Untuk mengetahui daya pembeda item soal digunakan rumus sebagai

berikut:15

DP = =

Keterangan :

DP = Daya Pembeda

= Jumlah Skor Kelompok Atas

= Jumlah Skor Kelompok Bawah

T = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

maksS = skor tertinggi yang diperoleh untuk menjawab dengan   benar satu

soal

minS = skor terendah yang diperoleh untuk menjawab dengan   benar satu

soal

TABEL III. 6
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL
Daya Pembeda Interpretasi

DP 40,0 Sangat Baik
DP30,0 <0,40 Baik
DP20,0 <0,30 Kurang baik

DP<0,20 Jelek
Sumber : Suharsimi Arikunto (2012 : 232)

15 Mas’ud Zein, Ibid., h. 36.



39

Daya pembeda untuk tes berpikir kreatif dapat disajikan pada tabel

III.7

TABEL III.7
ANALISIS DAYA PEMBEDA TES BERPIKIR KREATIF

Nomor
Soal

Daya Pembeda Interpretasi
Daya Pembeda

1 0,50 Sangat Baik
2 0,21 Kurang Baik
3 0,29 Kurang Baik
4 0,46 Sangat Baik

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari empat soal tes berpikir kreatif

dua soal mempunyai daya pembeda yang sangat baik dan dua soal daya

pembedanya kurang baik. Untuk perhitungan lebih lengkap, lihat lampiran F.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Inferensial

Analisis data secara statistik inferensial pada penelitian ini dilakukan

untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Teknik analisis data yang

akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes”t”.

Sebelumnya, skor yang diperoleh siswa dari hasil postes terlebih

dahulu dikonversikan ke dalam nilai skala 100, setelah itu bisa dianalisis

dengan uji statistik parametris.

Adapun rumus yang kita gunakan adalah:

Nilai =
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Tes “t” merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan dari dua buah mean

sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan). Sebelum melakukan

analisis data dengan test “t”, ada dua syarat yang harus dilakukan, yaitu :

a. Uji Normalitas

Sebelum menganalisis data dengan tes”t” maka data dari tes harus

diuji normalitasnya dengan uji Liliefors, apabila datanya sudah normal,

maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis tes dengan menggunakan

rumus tes “t”. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 16

1) Hasil pretes dan postes siswa x1, x2.........xn dijadikan angka baku z1,

z2...........zn dengan menggunakan rumus :

s

xx
z i

i




Keterangan: x = rata-rata

S   = simpangan baku

2) Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi

normal baku, kemudian dihitung peluang. F(Zi) = P(ZZi)

3) Menghitung proporsi z1, z2...........zn yang lebih kecil atau sama dengan

zi. Jika proporsi dinyatakan dengan S(zi) maka;

16 Sudjana, Metode Statistika Edisi ke-6, Tarsito, Bandung, 1996, h. 466.
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n

zyangzzzbanyaknya
zS in

I




........,,
)( 21

4) Menghitung selisih F(zi)- S(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya.

5) Ambil harga paling besar diantara harga-harga mutlak selisih itu,

namakan Lo.

Lo = maks )()( ii zSzF 

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita bandingkan Lh

ini dengan nilai kritis Ltabel yang diambil dari daftar XIX (II) untuk taraf

nyata a yang dipilih. Kriterianya adalah tolak hipotesis nol bahwa

populasi berdistribusi normal jika Lh yang diperoleh dari data pengamatan

melebihi L dari daftar. Dalam hal lainnya hipotesis nol diterima.

Pengujian normalitas dapat dilihat di lampiran H.

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F

yaitu dengan membandingkan nilai yang diperoleh siswa saat pretest dan

posttest. Adapun rumus  uji F yaitu:17

17 Purwanto, Statistika untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 177.
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Jika hasil Fhitung Ftabel maka varians data bersifat homogen. Sebaliknya,

jika Fhitung Ftabel maka varians data tak homogen. Hasil perhitungan

homogenitas dapat dilihat di lampiran I.

c. Tes “t”

Apabila kedua syaratnya telah terpenuhi, maka bisa dilanjutkan

dengan menganalisis tes dengan menggunakan rumus tes”t” antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Adapun rumus tes “t” yang digunakan yaitu

tes”t” untuk sampel besar (N yang tidak berkolerasi, maka rumus

yang digunakan adalah: 18

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

Sementara bila data kedua sampel normal namun tidak homogen.

Maka langkah selanjutnya adalah menggunakan rumus tes-t. Rumus tes-t

dengan separated varians adalah sebagai berikut:19

18 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Zanafa, Pekanbaru, 2010, h. 208.
19 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2012. h. 138.
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Keterangan:

Rata-rata kelas eksperimen

Rata-rata kelas kontrol

Varians kelas eksperimen

Varians kelas kontrol

Jumlah anggota sampel kelas eksperimen

Jumlah anggota sampel kelas control

Cara memberikan interpretasi uji statistik ini dilakukan dengan

mengambil keputusan dengan ketentuan jika t0 tt, maka H0 diterima,

artinya tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif jika diterapkan

pendekatan Team Games Tournament. Jika t0 sama dengan atau lebih

besar dari ttabel ( maka hipotesa nol (H0) ditolak, artinya ada

perbedaan kemampuan berpikir kreatif pada penerapan model Team

Games Tournament.

Jika pada pengujian persyaratan analisis statistik parametris tidak

terpenuhi, atau dengan kata lain data kedua sampel tidak berdistribusi
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normal maka dianalisis menggunakan statistik non-parametrik yaitu

menggunakan uji Mann-Whitney U, yaitu:20

dan

Keterangan:

= Jumlah peringkat 1

= Jumlah peringkat 2

= Jumlah sampel 1

Jumlah sampel 2

= Jumlah rangking pada

Jumlah rangking pada

20 Sugiyono, Ibid., h. 153.


