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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2011: 107). 

B. Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Posttest-Only Control Design. Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment)  adalah perbandingan kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa hasil kelas eksperimen dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa kelas kontrol (O1:O2) Adapun rancangan 

penelitiannya sebagai berikut 

Desain  Penelitian 

 

 

  

  dimana:  

R : Pengambilan sampel secara acak  
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X  : Perlakuan berupa pembelajaran matematika dengan menerapkan metode 

              diskusi Brainstroming terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika 

              siswa. 

O1  : posttest pada kelas eksperimen dengan perlakuan 

O2 : posttest pada kelas kontrol tanpa perlakuan 

( Sugiyono, 2011 : 112). 

Dalam penelitian ini peneliti memilih dua kelompok sebagai sampel 

penelitian yang dipilih dari jumlah populasi. Dua kelompok tersebut dijadikan 

sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok diberi 

perlakuan yang berbeda, dimana kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

menerapkan metode diskusi Brainstroming dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa, sedangkan 

kelompok kontrol diberi perlakuan dengan metode satu arah yaitu guru masih 

menjadi pusat informasi (teacher centered), guru hanya menggunakan metode 

ceramah dalam proses pembelajaran. Setelah itu dilakukan pengukuran (O1 dan 

O2) untuk melihat adanya pengaruh dari pemberian perlakuan. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel adalah suatu objek yang  mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011: 61). Sesuai dengan pengertian variabel tersebut, maka yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas, yaitu metode Brainstroming. 

b. Variabel terikat, yaitu kemampuan berpikir kreatif. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitiani ini adalah : 

1. Variabel bebas, yaitu metode Brainstroming adalah suatu teknik atau cara 

mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Ialah dengan 

melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau 

menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut 

berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagi satu cara 

untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang 

sangat singkat. 

2. Variabel terikat, yaitu Kemampuan berpikir kreatif matematika adalah 

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan memberikan 

bermacam-macam cara terhadap suatu masalah. Ada empat komponen dalam 

berpikir kreatif yaitu kelancaran (fluency), Keluwesan (Flexibility), 

Kerincian(elaboration), Keaslian(originality). 

E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 117). 

Sesuai dengan pengertian populasi tersebut maka populasi dalam penelitian ini 

adalah  seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 53 Palembang. Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan tabel berikut : 

Tabel 2 
Populasi Penelitian 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 VIII.1 22 16 38 
2 VIII.2 21 17 38 
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3 VIII.3 19 19 38 
4 VIII.4 21 18 39 
5 VIII.5 16 21 37 
6 VIII.6 19 20 39 
7 VIII.7 20 18 38 
8 VIII.8 18 14 32 

Jumlah 156 143 299 

                     (Sumber: Staff  TU SMP Negeri 53 Palembang) 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 118). Dalam memilih sampel penelitian, 

peneliti menggunakan Probability Sampling jenis Cluster Random Sampling. 

Alasan peneliti menggunakan teknik sampling ini adalah karena memungkinkan 

setiap kelas mempunyai peluang yang sama terambil dan semua kelas VIII 

merupakan kelas homogen, karena di kelas VIII yang diteliti ini tidak ada kelas 

unggulan. Dari pemilihan sampel tersebut diperoleh kelas VIII.7 sebagai kelas 

eksperimen yaitu diterapkan metode pembelajaran diskusi Brainstroming dan 

kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan metode teacher centered. 

Adapun rincian sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dan gambar 

sampel penelitian berikut ini: 

Tabel 3 
Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa Keterangan 
VIII.7 38 Kelas Eksperimen 
VIII.6 39 Kelas Kontrol 
Jumlah 77  

                           (Sumber: Staff  TU SMP Negeri 53 Palembang) 
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Populasi Penelitian

VIII.1

VIII.2

VIII.3

VIII.4

VIII.5

                   

                                                          Diambil dengan 
 
     Random 
 

                                                              Sampel 

Gambar 1. Teknik Simple Random Sampling 

F. Prosedur penelitian 

Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan wawancara terhadap guru matematika dan siswa di sekolah 

yang akan menjadi penelitian yaitu SMP negeri 53 Palembang. 

b. Melakukan perizinan tempat untuk penelitian. 

c. Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan. 

d. Menyusun instrumen penelitian, di antaranya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal-soal postest, 

lembar pedoman observasi. 

e. Analisis perangkat pembelajaran dan instumen pengumpulan data.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini, sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen, pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan pembelajaran metode diskusi 

Brainstroming.  

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kontrol, pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan pembelajaran metode teacher centered. 

VIII.7 

K. Eksperimen 

VIII.6 

K. Kontrol 
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c. Memberikan postest pada kedua kelas tersebut, yakni berupa soal-soal 

matematika dengan aspek kemampuan berpikir kreatif yang diukur yaitu 

kelancaran, keluwesan, kerincian, dan orisinalitas. 

3. Tahap Akhir 

Setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan selesai dilakukan, 

selanjutnya adalah tahap akhir. Setelah diperoleh data hasil tes siswa, selanjutnya 

data dianalisis  kemudian melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 53 Palembang. 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah pembelajaran matematika siswa melalui penerapan metode diskusi 

Brainstroming dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

di SMP Negeri 53 Palembang, maka dalam rangka pengumpulan data digunakan 

tekhnik tes dan dokumentasi. 

1. Tes 

Test adalah alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan 

(Arikunto, 2010: 53). Tes digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan yaitu tes yang berbentuk soal uraian.  

2. Observasi  

Untuk melihat kemampuan berpikir kreatif siswa maka peneliti 

menggunakan hasil observasi untuk melengkapi dan memperkuat nilai 

kemampuan berpikir kreatif  yang diperoleh siswa. Dimana bisa saja, walaupun 
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dalam proses pembelajaran kemampuan berpikir kreatif tidak muncul tetapi dari 

hasil evaluasi siswa muncul, ataupun sebaliknya dari hasil evaluasi siswa tidak 

muncul tetapi dari proses pembelajaran kemampuan berpikir kreatif siswa 

muncul. Observasi ini digunakan untuk mengamati hasil kerja siswa pada LKS. 

Bentuk instrumennya adalah checklist. 

Adapun item penelitian kegiatan observasi adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan berpikir lancar (fluency) 

Indikator : 

- Rasa ingin tahu yang tinggi dengan diimbangi percaya diri untuk 

selalu mencoba sesuatu yang baru bahkan termotivasi karena hal 

itu. 

- Mencari hubungan- hubungan yang berguna diantara objek- objek 

yang nampaknya tidak berhubungan sehingga melahirkan ide- ide 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

b. Keterampilan berpikir luwes (flexibility) 

Indikator : 

- Menanggapi pertanyaan dan kebiasaan untuk memberikan 

jawaban lebih banyak. 

- Mampu mencari banyaknya kemungkinan solusi dari suatu 

masalah atau pertanyaan. 

c. Keterampilan berpikir orisinal (originality) 

Indikator : 

- Menerjemahkan soal ke dalam bentuk model matematika 
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- Berani mencoba dan tidak kehabisan akal dalam menyelesaikan 

dan memecahkan masalah. 

d. Keterampilan memerinci (elaborasi) 

Indikator : 

- Siswa dapat mengindentifikasikan masalah soal sehingga siswa 

dapat menentukan strategi mana yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

- Melakukan prosedur yang tepat dalam mengerjakan soal. 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat- tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211). 

Dalam penelitian ini penyajian validitas mengunakan korelasi product moment 

dengan angka kasar: 

   
( )( )

( )[ ] ( )[ ]2222
.

.

YYNXXN

YXYXN
r yx

∑−∑∑−∑

∑∑−∑= .............(Arikunto, 2013: 87) 

Keterangan: 

  rxy  = koefisien korelasi antara variabel � dan variabel �, dua variabel yang 

dikorelasikan. 

  N = jumlah siswa uji coba. 

 ∑� = jumlah skor item 

 ∑� = Jumlah skor total tiap butir soal. 
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Kemudian harga ��	 dikonsultasikan dengan harga ��	 product moment, 

jika ��			�����	 ≥ ��		����	 maka butir soal tersebut valid. 

Tabel 4 
Kriteria Validitas 

 

Interval Kriteria 

0,80 <��� 	≤	1,00 Sangat tinggi 

0,60 <��� 	≤	0,80 Tinggi 

0,50 <��� 	≤	0,60 Sedang 

0,20 <��� 	≤	0,40 Rendah 

0,00 <��� 	≤	0,20 Sangat rendah 
��� 	≤	0,00 Tidak valid 

       (Arikunto, 2010: 75) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Suatu instrumen dikatakan 

reliabel apabila instrumen yang digunakan berapa kali mengukur obyek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011: 173). Untuk 

mengetahui reliabelitas perangkat tes bentuk uraian yaitu dengan rumus Alpha : 

     








 ∑−
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   ...................(Arikunto, 2010: 109) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas yang dicari 

n = banyaknya butir pertanyaan atau soal 

2
iσ∑  = jumlah varians skor tiap-tiap soal 

2
tσ  = varians total 

Dimana: 
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Keterangan: 

�� = reliabilitas yang dicari 

N = jumlah siswa uji coba 

∑�      = jumlah skor setiap item  

∑�� = jumlah skor kuadrat setiap item 

Klasifikasi relibialitas soal adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 
Kriteria Reabilitas 

Interval Kriteria 

��� ≤ 0,20 Sangat Rendah 
0,20 ≤ ��� ≤ 0,40 Rendah 
0,40 ≤ ��� ≤ 0,60 Sedang 
0,60 ≤ ��� ≤ 0,80 Tinggi 
0,80 ≤ ��� ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

                                                                               (Sugiyono, 2013: 193) 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data observasi 

Data yang diperoleh melalui lembar observasi dihitung untuk mencari skor 

yang melambangkan kmampuan berpikir kreatif siswa pada pelajaran matematika 

dengan menggunakan metode Brainstroming.. 

Hasil observasi dianalisis untuk mengetahui persentase kemunculan ciri 

berpikir kreatif yang muncul. Data yang dihasilkan akan berupa persentase (%). 

Dengan rumus sebagai berikut : 

%	� =
∑����	� !"	#$!�$%

∑ &'& %	����	� !"	(�ℎ � *+ !
× 100% 

Keterangan : 
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% X     : Persentase kemunculan ciri X. 

∑����	� !"	#$!�$%    : Jumlah ciri yang muncul. 

∑ &'& %	����	� !"	(�ℎ � *+ !    : Jumlah seluruh ciri pada ciri X. 

Tabel 6 
Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Rentang Skor Kategori 
  81 – 100 % Sangat Baik 
61 – 80 % Baik 
41- 60 % Cukup Baik 
21 – 40 % Kurang Baik 
0 – 20 % Sangat Kurang 

 

2. Tes 

Guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan kesimpulan maka hasil data tes yang diberikan kepada siswa yang 

diajar dengan metode Brainstroming dengan menggunakan uji-t. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan langkah- langkah 

sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data kedua 

kelompok berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini normalitas 

menggunakan uji kemiringan kurva. Post-test kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas eksperimen dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol. 

Adapun langkah-langkah untuk uji normalitas yaitu: 

1) Data disusun dalam tabel distribusi frekuensi  

Tabel ditribusi frekuensi dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. 

a) tentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

b) Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Dengan  menggunakan 

aturan Sturges yaitu: 
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 Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

c) Tentukan panjang kelas kelas interval p 

 Panjang kelas p dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:   

 * = 	
/�����

���	�0	0���1
 (Sudjana, 2005 : 47). 

d)  Pilih ujung kelas interval pertama 

e) Setelah memperoleh panjang kelas, kemudian susun kelas interval sesuai 

dengan panjang kelas yang diperoleh 

2) Menghitung rata-rata dengan rumus sebagai berikut: 

  �̅ =
∑34	�4
∑34     (Sudjana, 2005 : 70) 

Keterangan: 

�̅ :nilai rata-rata  

k : banyaknya kelas interval 

i : 1, 2, 3, …, k 

5�	: frekuensi yang sesuai dengan tanda �i 

�i : nilai tengah kelas interval ke-i 

3) Menghitung Modus dengan rumus sebagai berikut: 

6'	 = 7 + * 9 7:
7: + 7�; 

Keterangan:  

Mo = Modus 

b    = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p    = panjang kelas 

b1  = frekuensi pada kelas modus dikurang frekuensi kelas interval     

         terdekat sebelumya. 
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b2 = frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval  

        berikutnya 

4) Menghitung  simpangan baku dengan rumus sebagai berikut: 

    <� = ∑34	(�4>�̅)@
�>:     (Sudjana, 2005 : 95) 

Keterangan : 

s : nilai simpangan baku 

s2 : nilai varians 

�̅ :nilai rata-rata  

5�	: frekuensi yang sesuai dengan tanda �i 

�i : nilai tengah kelas interval ke-i  

n : jumlah frekuensi yang sesuai dengan tanda xi 

5) Menentukan normalitas dengan menggunakan rumus 

       AB = CD>EF
G    (Sudjana, 2005) 

Keterangan: 

Km  = Kemiringan 

�̅     = Rata-rata 

Mo = Modus 

s     = Simpangan baku 

Dengan keriterian pengujian jika -1<AB< 1, maka data berdistribusi   

normal. Bila data berdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan uji 

homogenitas varians untuk mengetahui jenis statistik uji yang sesuai dengan uji 

perbedaan dua rata-rata, tetapi jika data tidak berdistribusi normal maka akan 

dilakukan dengan uji nonparaametrik. 
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b) Uji Homogenitas Data 

Agar proses pengujian hipotesis bisa berlangsung maka terlebih dahulu 

perlu dilakukan pengujian homogenitas sampel, apakah dua sampel tersebut sama 

(homogen) atau tidak sama (heterogen). Dengan menggunakan rumus:  

H = I�/���1	J�/��1�/
I�/���1	J�/0�K��   ... ................................. (Sugiyono, 2008: 276) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak maka 

H����� dibandingkan dengan H���� dengan L = 5% dengan dk pembilang = (na-

1) dan dk penyebut = (nb-1). 

Keterangan: 

!� = banyaknya data yang variansnya terbesar 

!� = banyaknya data yang variansnya terkecil 

Dalam hal ini jika H����� < H���� maka dapat dikatakan kedua 

kelompok memiliki kesamaan varians atau homogen. Jika sudah diketahui bahwa 

kedua data berdistribusi normal dan homogen maka dapat dilanjutkan ketahap uji-

t. 

c) Uji Hipotesis 

Guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan maka hasil data tes formatif yang diberikan 

kepada siswa yang diajar dengan metode diskusi Brainstroming dengan yang 

diajar dengan pembelajaran metode teacher centered dianalisa dengan 

menggunakan Uji-t (Student-t) dengan rumus: 

21

21

11

nn
S

xx
t

gab

hitung

+

−
=  ..................................(Sudjana, 2005:239) 
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Dimana:  

( )
2

1)1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSn
S gab ..............................(Sudjana, 2005:239) 

Keterangan:  

1x  = rata-rata nilai kelas eksperimen. 

2x  = rata-rata nilai kelas kontrol. 

n1      = sampel 1 (kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pembelajaran metode diskusi Brainstroming). 

n2        = sampel 2 (kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Teacher centered). 

S1 = varians kelas eksperimen. 

S2 = varians kelas kontrol. 

Kemudian harga hitungt  dibandingkan dengan harga  tabelt . Disini penulis 

mengambil taraf signifikan 5%, dengan tabelt  didapat dari daftar distribusi student 

dengan peluang (1-α ) dan dk = n1+n2 - 2. 

 

 


