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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian eksperimen semu. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.31 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 24 Konawe Selatan, yang 

beralamat Desa Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, pada 

kelas VII. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018-

2019, dimulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019.  

 

                                                           
31Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.13 
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C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian eksperimen terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu 

pra eksperimen, eksperimen, dan eksperimen semu (quasi experiment). Penelitian 

ini menggunakan quasi eksperimen design yaitu jenis komparasi yang 

membandingkan pengaruh suatu perlakuan pada suatu objek (kelompok 

eksperimen) serta melihat besar pengaruh perlakuannya.32 Quasi experiment 

design mirip dengan jenis penelitian eksperimen murni, namun lebih membantu 

peneliti untuk melihat pengaruh dari berbagai macam situasi yang ada. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan eksperimen semu (quasi experiment design), 

jenis non equivalent posstest-only control group design. 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Adapun jumlah siswa SMP Negeri 24 Konawe Selatan pada kelas VII 

A hingga VII C dapat dilihat pada Halaman tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa 

No Kelas Jumlah 

1 VII A 22 

2 VII B 24 

3 VII C 23 

Jumlah 69 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan mengambil 

                                                           
32Arikunto, Model-model Pembelajaran, (Jakarta : PT.Gramedia, 2010), h. 24 
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dua kelas yang memiliki kemampuan yang relatif sama atau homogen.33 Dalam hal 

ini peneliti menentukan kelas yang homogen dengan memilih dua kelas yang 

memiliki nilai rata-rata ulangan semester ganjil yang relatif sama. Nilai rata-rata 

ulangan semester ganjil siswa kelas VII dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 
Nilai Rata-Rata Ulangan Semester Ganjil Siswa Kelas VII 

No Kelas Jumlah 

1 VII A 71,21 

2 VII B 70,23 

3 VII C 74,10 

Diperoleh kelas VII A dengan nilai rata-rata 71,21 dan kelas VII B dengan 

nilai rata-rata 70,23 sebagai sampel penelitian. Setelah diperoleh sampel 

selanjutnya adalah menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Penentuan 

ini dilakukan dengan cara mengundi dengan menggunakan koin, sehingga 

terpilihlah kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas 

kontrol. Model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen adalah 

model Problem Based Learning, sedangkan pada kelas kontrol adalah 

Pembelajaran Konvensional. 

 

E. Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing–masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Variabel pada penelitian ini adalah model 

Problem Based Learning dan model konvensional sebagai variabel bebas, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai variabel terikat.  

                                                           
33Lambertus, La Arapu dan Tandri Patih, Penerapan Pendekatan Open-Ended Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa SMP, (Jurnal Pendidikan 

Matematika, vol. 4 no. 1, 2013), h. 76 
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Adapun definisi  operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.3 

berikut. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Penelitian 

Jenis Variabel Definisi Indikator 

Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning (X1) 

Problem Based Learning 

adalah model 

pembelajaran yang 

menjadikan masalah 

sehari-hari sebagai 

konteks untuk  

melibatkan siswa 

berpikir kreatif. 

(1) Orientasi terhadap masalah;  

(2) Mengorganisasi siswa 

dalam belajar; 

(3) Membimbing penyelidikan 

individu maupun 

kelompok;  

(4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya; 

(5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Model 

Pembelajaran 

Konvensional 

(X2) 

Pembelajaran 

konvensional yang 

dimaksud adalah 

pembelajaran yang biasa 

diterapkan oleh guru 

yaitu pembelajaran 

langsung (direct 

instruction). 

 

(1) Persiapan (preparation). 

(2) Penyajian (presentation). 

(3) Menghubungkan 

(correlation). 

(4) Menyimpulkan 

(generalization). 

(5) Penerapan (aplication). 

Kemampuan 

Berikir Kreatif 

Matematis (Y1) 

Kemampuan berpikir 

kreatif adalah 

kemampuan menemukan 

atau mengembangkan 

sesuatu yang baru, yaitu 

sesuatu yang berbeda 

dari ide-ide yang 

dihasilkan kebanyakan 

orang. Materi ajar dalam 

penelitian ini adalah 

materi bangun datar 

Keteramilan berpikir lancar 

(fluency), keterampilan 

berpikir luwes (flexibility), 

keterampilan berpikir orosinal 

(originality), dan keterampilan 

memperinci (elaboration).  
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F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penilaian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes 

yang dituangkan dalam beberapa butir soal uraian dan observasi. Tes yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol adalah soal yang sama yakni tes 

kemampuan berpikir kreatif dengan materi bangun datar sebanyak 6 soal 

uraian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian, sebagai data pendukung yang sangat 

dibutuhkan oleh peneliti. 

 

2. Instrumen Penilaian 

Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, meliputi 

empat indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu keteramilan berpikir lancar 

(fluency), keterampilan berpikir luwes (flexibility), keterampilan berpikir 

orisinil (originality), dan keterampilan memperinci (elaboration). Sebelum 

membuat Instumen penelitian, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal yang 

disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada 

pokok bahasan bagun datar, kemudian menentukan pedoman penskoran untuk 

menilai kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  

Penilaian terhadap kesesuaian isi instrumen tes dengan kisi-kisi 

instrumen tes yang diukur. Tes dikategorikan valid apabila butir-butir tesnya 

telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur. 
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Pedoman pemberian skor kemampuan berpikir kreatif matematis disajikan 

pada  Tabel 3.4.34 

Tabel 3.4  

Pedoman Penyekoran Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Aspek yang 

Diukur 
Skor Respon Siswa pada Masalah 

Kelancaran 

(fluency) 

0 Tidak mengajukan pertanyaan/masalah dan jawaban 

1 
Mengajukan pertanyaan matematis yang mempunyai 

jawab sederhana  

2 
Mengajukan pertanyaan matematis yang jawabannya 

tidak langsung dan penyelesaiannya masih salah 

3 
Mengajukan pertanyaan matematis yang jawabannya 

tidak langsung dan penyelesaiannya benar 

4 

Mengajukan pertanyaan matematis yang jawabannya 

tidak langsung,  memberikan beberapa alternatif 

jawaban, tetapi  penyelesaiannya masih salah 

5 

Mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya 

tidak langsung, memberikan beberapa alternatif 

jawaban  dan penyelesaiannya benar 

Keluwesan 

(fleksibility) 

0 Tidak ada jawaban sama sekali  

1 
Menyelesaikan masalah hanya dengan sebuah cara, 

dan masih salah dalam proses perhitungan 

2 
Menyelesaikan masalah hanya dengan sebuah cara 

dan penyelesaiannya benar 

3 
Menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara 

tetapi salah dalam proses perhitungannya 

4 

Menyelesaikan masalah lebih dari satu cara, proses 

perhitungannya benar, tetapi masih kurang lengkap 

sehingga hasilnya salah 

5 
Menyelesaikan masalah lebih dari satu cara, dan 

proses perhitungan serta hasilnya benar 

Keaslian 

(originality) 

0 Tidak memberikan jawaban sama sekali 

1 
Memberikan jawaban dengan bahasa dan caranya 

sendiri tetapi jawabannya salah 

2 
Memberikan jawaban dengan cara baku/sudah biasa 

dan hasilnya benar 

3 

Memberikan jawaban dengan bahasa dan caranya 

sendiri tetapi tidak terarah sehingga hasilnya masih 

ada yang salah 

  4 Memberikan jawaban dengan bahasa dan caranya 

                                                           
34Dasa Ismaimuza, Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Siswa SMP 

Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi Konflik Kognitif, (Disertasi pada SPs 

UPI Bandung, 2010), h.74-75 
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Aspek yang 

Diukur 
Skor Respon Siswa pada Masalah 

sendiri, prosesnya benar tetapi masih terdapat 

kekeliruan dalam perhitungan sehingga hasilnya 

salah 

5 
Memberikan jawaban dengan bahasa dan caranya 

sendiri, yang proses perhitungan dan hasilnya benar  

Keterincian 

(Elaboration) 

0 Tidak memberikan jawaban/penyelesaian masalah  

1 Memberikan jawaban tetapi salah 

2 
Merinci dan menjelaskan jawaban tetapi masih ada 

yang salah 

3 
Menyelesaikan masalah tanpa disertai penyelesaian 

secara rinci 

4 
Menyelesaikan masalah disertai rincian tetapi 

hasilnya masih salah.  

5 
Menyelesaikan masalah dengan jelas, dan terinci 

serta hasilnya benar. 

 

a. Validitas 

Penelitian ini menggunakan rumus uji validitas korelasi pearson 

product moment (korelasi bevariate pearson). Korelasi product moment adalah 

salah satu rumus yang dapat digunakan untuk mengukur uji validitas, yaitu 

validitas butir soal atau validitas item tes dalam penelitian ini. Uji validasi 

mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran.35 Korelasi 

product moment adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara 

variabel bebas (X) dan variabel tak bebas (Y) dan data berbentuk interval dan 

rasio. 

 

 

                                                           
35 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuntitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islami, (Jakarta: Prenada Media Group, vol. 1, 2015), h. 144 
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Langkah-langkah untuk menghitung nilai korelasi (r), sebagai berikut:36 

1) Membuat tabel penolong 

Data 

(n) 

Variabel 

bebas (X) 

Variabel tak 

bebas (Y) 

XY X2 Y2 

1      

2      

…. …. …. …. …. …. 

Jumlah ∑ = ∑ = ∑ = ∑ = ∑ = 

2) Menghitung nilai r 

Rumus : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2]. [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan: 

rhitung = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X  = Skor variabel 

Y  = Skor total variabel 

n  = Jumlah responden 

3) Menghitung thitung. 

Tahapan menghitung nilai thitung 

Rumus: 

𝑡hitung =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − (𝑟)2
 

4) Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t dengan 

cara: taraf signifikansi α = 
0,05

2
 = 0,025 (dua sisi).  

                                                           
36 Syofian Siregar, Statistika Terapan  untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kencana, 2015), 

h. 202-203 
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5) Kaidah pengujian 

Jika ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka tidak ada hubungan. 

Jika thitung > ttabel, maka ada hubungan. 

6) Membandingkan ttabel dan thitung 

Membandingkan ttabel dan thitung ialah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara variabel X dan Y. 

 

2.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen dilakukan pada siswa SMP Negeri 24 

Konawe Selatan kelas VIII A yang berjumlah 24 siswa, untuk mengetahui 

validitas dari instrumen kemampuan berpikir kreatif siswa yang terdiri dari 

6 item soal. Adapun item soal yang dinyatakan valid dan tidak valid dapat 

dilihat pada tabel 3.5 berikut. Selengkapnya lihat Lampiran A.2. 

Tabel 3.5  

Hasil Uji Validitas Instrumen 

No rhitung rtabel Keterangan 

1 0.60 0.404 Valid 

2 0.54 0.404 Valid 

3 0.74 0.404 Valid 

4 0.56 0.404 Valid 

5 0.64 0.404 Valid 

6 0.68 0.404 Valid 

7 0.38 0.404 Invalid 

8 0.32 0.404 Invalid 

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut, diperoleh dari 8 item soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, item soal 1 sampai dengan 6 

dinyatakan valid karena memiliki rhitung > rtabel sedangkan item soal 7 dan 8 
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dinyatakan tidak valid karena rhitung < rtabel, sehingga peneliti memutuskan 

hanya menggunakan soal nomor 1 hingga soal nomor 6. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah 

instrumen. Uji ini dilakukan untuk melihat skor yang diperoleh hasil tesnya 

sama dengan hasil dari tes yang sama pada waktu yang berbeda.37 

Dalam mencari koefisien reliabilitas (r) digunakan soal tipe uraian 

dengan  rumus Alpha Cronbach38 sebagai berikut.  

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝑉1
2 ) dengan 𝑉1

2 =
∑ 𝑋2 −

∑ 𝑋2

𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

r  = Nilai reliabilitas instrumen 

n  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians butir/item 

𝑉1
2  = Varians total soal 

x  = Skor tiap soal 

n  = Banyaknya siswa 

 

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford (1956) pada 

Halaman 36 tabel 3.6 berikut:39 

 

                                                           
37Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: PradanaMedia Group, 2015), cet 1, h. 134 
38Anak Agung Putu Agung,  Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: UB Press, Vol. 1, 

2017), h. 51 
39Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h, 195 
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Tabel 3.6 

Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,80 ≤ r ≤ 1,00  Sangat Tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,60 ≤ r < 0,80  Tinggi Tetap/baik 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang Cukup tetap/ cukup baik 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/sangat tidak baik 

 

2.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.7 

berikut ini. Selengkapnya lihat Lampiran A.3. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Nilai r 

(Reliabilitas) 

Banyaknya 

data (N) 

Interpretasi 

Reliabilitas 

0.6 8 Tetap/baik 

 

Hasil dari uji reliabilitas kemampuan berpikir kreatif matematis 

adalah r = 0.6, jika dilihat pada tabel 3.6 diketahui bahwa nilai r berada pada 

tingkatan 0,60 ≤ r < 0,80 yang menyatakan bahwa instrumen pada hasil uji 

reliabilitas adalah baik. 

 

G. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah postest-only 

control group design. Pada postest-only control group design sampel yang 

diambil tidak dipilih secara acak (random). Jika dilakukan pengacakan, 

pengacakan tersebut tidak dilakukan secara acak murni, mengingat tidak 

memungkinkannya membentuk kelompok yang baru atau anggota populasi tidak 

homogen.  
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Desain ini dilakukan pada dua kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok yang diberi perlakuan disebut 

kelompok eksperimen sedang kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning sedangkan pada kelas kontrol adalah kelas 

menggunakan model pembelajaran Konvensional. Desain penelitian ini adalah 

sebagai berikut.40 

Tabel 3.8  

The Posttest Control Group Design 

Kelompok Perlakuan Posstest 

Eksperimen X O 

Kontrol - O 

 

Keterangan: 

O = Data kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

X  = Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kelompok eksperimen 

yaitu berupa pembelajaran dengan model Problem Based Learning. 

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik 

inferensial, teknik analisis yang penganalisisannya dilakukan dengan perhitungan, 

karena berhubungan dengan angka, yaitu hasil tes kemampuan berpikir matematis 

yang diberikan pada siswa.  

 

 

                                                           
40Kurnia Eka Lestari dan M. Ridwan Y, Penelitian Matematika, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2015), h. 126 
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Berikut uraian uji prasyarat analisis dan uji hipotesis yang digunakan. 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan 

pemilihan uji statistik yang akan digunakan.41 Uji normalitas merupakan uji 

yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas 

dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang 

diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-

smirnov. 

Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:42 

a) Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan dari yang terkecil hingga data 

yang terbesar. 

b) Menghitung nilai Z dengan rumus: 

𝑍 =
𝑌 − 𝜇

𝜎
 

Dimana : 

𝜇 = Skor rata-rata (digunakan �̅�) 

                                                           
41Fajri Ismail, Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial. (Jakarta: 

PrenadaMedia Group), h. 193 
42Roni Amaludin, dalam Arikunto, Perbandingan Kemampuan Komunikasi Matematik 

siswa yang diajar melalui Pencapaian Model Pembelajaran Konsep dan Pembelajaran 

Konvensional, (Skripsi Universitas Haluoleo, Kendari, 2012), h. 38-39 
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𝜎 = Standar deviasi (digunakan Sx)  

c) Menentukan proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan 

dan diberi simbol Fa(Y) menggunakan tabel z. 

d) Menentukan proposi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas daerah 

dibawah kurva normal) dari variabel Y di notaikan Fe(Y) dengan cara 

urutan data terkecil dibagi banyaknya data, berturut-turut. 

e) Menentukan nilai mutlak dari selisih Fa(Y) dan Fe(Y) yaitu: 

|𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)| 

f) Membandingkan nilai Dmaks = maks |𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)|, dengan            

Dtabel = 
1,36

√𝑛
, dimana n adalah banyaknya sampel. 

g) Kriteria untuk pengambilan keputusan 

a. Jika Dmaks ≤ Dtabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

b. Jika Dmaks > Dtabel, maka data berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

yang dilakukan adalah uji fisher (F). Uji F dilakukan dengan cara 

membandingkan varians data terbesar dibagi varians data terkecil. 
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Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F 

sebagai berikut:43 

a) Tentukan taraf signifikansi (α) untuk menguji hipotesis: 

H0 : 𝜎1
2= 𝜎2

2 (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen) 

H1 : 𝜎1
2≠ 𝜎2

2 (kedua kelompok populasi tidak memiliki varians yang 

homogen) 

Dengan kriteria pengujian: 

Terima H0 jika Fhitumg < Ftabel dan Tolak H0 jika Fhitumg > Ftabel 

b) Menghitung varians tiap kelompok data 

𝑆2 = (√
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
)

2

=
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

c) Tentukan nilai Fhitung, yaitu: 

𝐹hitung =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

d) Tentukan nilai Ftabel untuk taraf signifikansi α, dk1 = dkpembilang = na – 1, 

dan dk2 = dkpenyebut = nb – 1. Dalam hal ini, na = nb = banyaknya data 

kelompok varians terkecil. 

e) Lakukan pengujian dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel 

 

2. Pengujian Hipotesis Statistik 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah siswa pada kelas 

eksperimen yang dalam pembelajarannya menerapkan model pembelajaran 

                                                           
43Supardi U.S, Aplikasi Statistik dalam Penelitian: Konsep Statistika yang Lebih 

Komprehensif, (Jakarta: Ufuk Press, vol. 1, 2012), h.138-139 
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Problem Based Learning berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan berpikir 

kreatif matematis dari pada kelas kontrol yang dalam pembelajarannya 

menerapkan model pembelajaran konvensional. Untuk itu setelah melakukan 

uji normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

Pada penelitian ini, hipotesis statistik diuji dengan menggunakan uji t. 

Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh penerapan model Problem 

Based Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa). 

H1 : µ1 > µ2 (Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berpengaruh lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa). 

Rumus uji t untuk varians homogen dan varians tidak homogen adalah 

jika data populasi berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama 

(homogen) maka selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t:44 

𝑡 =
𝑋𝐴
̅̅ ̅ − 𝑋𝐵

̅̅̅̅

𝑆𝑔𝑎𝑏√(
1

𝑛𝐴
+

1
𝑛𝐵

)

 

dimana, 

𝑆𝑔𝑎𝑏√
(𝑛𝐴 − 1)𝑆𝐴

2 + (𝑛𝐵 − 1)𝑆𝐵
2

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 − 2
 

 

                                                           
44Supardi U.S, Aplikasi Statistik dalam Penelitian: Konsep Statistika yang Lebih 

Komprehensif, (Jakarta: Ufuk Press, vol. 1, 2012), h. 321-322 
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Keterangan: 

𝑋𝐴
̅̅ ̅ = Rerata skor kelompok eksperimen 

𝑋𝐵
̅̅̅̅  = Rerata skor kelompok kontrol 

𝑛𝐴 = Banyaknya sampel kelompok eksperimen 

𝑛𝐵 = Banyaknya sampel kelompok kontrol 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = Nilai deviasi standar gabungan 

𝑆𝐴
2 = Varians kelompok eksperimen 

𝑆𝐵
2 = Varians kelompok kontrol 

Pengujiannya dilakukan pada α dengan kriteria uji: 

(1) Terima H0 jika thitumg < ttabel; dan 

(2) Tolak H0 jika thitumg > ttabel 

a) Jika data populasi berdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

berbeda (tidak homogen) maka uji t yang digunakan adalah sebagai 

berikut:45 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑌1 − 𝑌2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
𝑛2

 dengan 𝑑𝑏 =

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
22

𝑛2

𝑆1
2

𝑛1−1 +
𝑆2

22

𝑛2−1

 

Keterangan: 

Y1 = Rata-rata kelompok eksperimen 

Y2 = Rata-rata kelompok kontrol 

n1 = Banyaknya sampel kelompok eksperimen 

n2 = Banyaknya sampel kelompok kontrol 

                                                           
45 Kadir, Statistik untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Rosemata Sampurna, 2010), 

h. 201. 
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S1 = Varians kelompok eksperimen 

S2 = Varians kelompok kontrol 

Pengujiannya dilakukan pada α dengan kriteria uji adalah jika nilai 

Pvalue < α maka H0 ditolak dan jika nilai Pvalue ≥ α maka H0 diterima. 

b) Rumus uji kesamaan dan rata-rata jika tidak normal 

Untuk menguji pengaruh kedua rata-rata menggunakan analisis non 

parametrik tipe Mann-Whitney U dengan menggunakan uji z, dengan 

rumus sebagai berikut:46 

𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑈 − 𝐸(𝑈)

√𝑉𝑎𝑟(𝑈)
 

Dimana untuk mencari nilai Zhitung terlebih dahulu menghitung nilai-nilai 

berikut: 

(1) Nilai U 

Nilai Uhitung yang dipilih adalah Uhitung yang terkecil diantara U1 dan U2. 

Rumus: 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− 𝑅1, dan 𝑈2  = 𝑛1𝑛2 +

𝑛1(𝑛1 + 𝑛2) + 1

2
− 𝑅1 

Keterangan: 

𝑅1 = Jumlah peringkat sampel pertama 

𝑛1 = Jumlah sampel 1 

𝑛2 = Jumlah sampel 2 

(2) Nilai E(U) 

𝐸(𝑈) =
𝑛1𝑛2

2
 

                                                           
46 Syopian Siregar, Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kencana, 2015), 

cet.2, h. 293-294 
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(3) Nilai Var(U) 

𝑉𝑎𝑟(𝑈) =
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)

12
 

(4) Kaidah Pengujian: 

Jika: -Ztabel ≤ Zhitung ≤ Ztabel, maka tidak ada pengaruh 

Zhitung > Ztabel, maka H0 ada pengaruh 

 

3. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Untuk Setiap Aspek 

 

Untuk menentukan kriteria kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa menggunakan rumus presentase sebagai berikut.  

Persentase =
Jumlah Siswa yang memperoleh nilai ideal 

Jumlah Siswa
× 100% 

Nilai ideal diperoleh saat siswa menjawab soal secara tuntas atau saat siswa 

mendapat nilai 5. 

Kriteria kemampuan berpikir kreatif matematis siswa untuk setiap 

aspek dapat dilihat pada tabel 3.9.47 

Tabel 3.9 

Tabel Kriteria Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Interval Kategori 

68% - 100% 

33% - 67% 

< 33% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

 

 

                                                           
47Harry Dwi Putra dkk, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP di Cimah, 

(UNNES Jurnal: Semarang, 2018), h. 49 
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4. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif (TKBK) yaitu, tingkat ke-4 

(sangat kreatif): siswa mampu menunjukkan kelancaran, keluwesan, 

keorisinilan dan kerincian dalam menyelesaikan soal, Tingkat ke-3 (kreatif): 

siswa mampu menunjukkan kelancaran, keluwesan dan keorisinilan atau 

kerincian dalam menyelesaikan soal, tingkat ke-2 (cukup kreatif), siswa 

mampu menunjukkan kelancaran dan keluwesan dalam menyelesaikan soal, 

Tingkat ke-1 (kurang kreatif), siswa hanya mampu menunjukkan kelancaran 

dalam menyelesaikan soal, dan tingkat ke-0 (tidak kreatif), siswa tidak mampu 

menunjukkan keempat aspek indikator berpikir kreatif.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48Lisliana dkk, Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dalam Menyelesaikan 

Masalah Pada Materi Segitiga Di SMP, (Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Untan 

Pontianak: Pontianak, 2014), h. 4 


