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METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

matematika dengan model Creative Problem Solving berbantuan media interaktif 

terhadap berpikir kreatif siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model 4D, yaitu tahap 

defining/pendefinisian, tahap designing/perancangan, tahap developing 

/pengembangan, dan tahap disseminating/pendiseminasian. Namun pada 

penelitian ini tahap disseminating tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan 

waktu penelitian. 

Tahap defining/pendefinisian bertujuan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat yang diperlukan dalam pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap defining antara lain: 1) Analisis awal akhir/front-end 

analysis, bertujuan untuk memunculkan masalah mendasar yang dibutuhkan. 2) 

Analisis peserta didik/learner analysis, bertujuan menelaah karakteristik siswa 

agar sesuai dengan rancangan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. 

3) Analisis tugas/task analysis, bertujuan mendefinisikan tugas umum dan tugas 

khusus yang diperlukan dalam pembelajaran sesuai kurikulum. 4) Analisis 

topik/concept analysis, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun secara 

sistematis materi-materi utama yang akan diajarkan. 5) Merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus/TPK/specification of objectives, bertujuan untuk 

merumuskan TPK berdasarkan indikator yang tercantum dalam silabus dan 

penjabarannya berdasarkan hasil analisis materi dan analisis tugas yang telah 

disusun. 

Tahap designing/perancangan bertujuan merancang perangkat pembelajaran 

sehingga diperoleh contoh perangkat pembelajaran/prototipe yang sesuai dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

designing adalah penyusunan tes berdasarkan analisis tugas dan analisis materi 

yang dijabarkan dalam TPK, pemilihan media yang disesuaikan dengan analisis 

tugas dan analisis materi serta karakteristik siswa, pemilihan format yang meliputi 

format untuk mendesain isi, pemilihan strategi pembelajaran, dan sumber belajar, 
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desain awal merupakan desain perangkat pembelajaran yang dirancang yang 

nantinya akan melibatkan aktivitas guru dan siswa. 

Tahap developing/pengembangan menghasilkan draf perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli dan data 

yang didapat dari uji coba lapangan. Kegiatan tahap developing yang pertama 

adalah validasi ahli yaitu memperoleh saran dan masukan untuk merevisi 

perangkat pembelajaran (draft I) sehingga akan dihasilkan draft II yang tepat dan 

efisien. Kedua adalah uji coba lapangan bertujuan untuk memperoleh masukan 

langsung dari lapangan digunakan sebagai perbaikan agar memperoleh perangkat 

pembelajaran yang lebih baik. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019 semester 

genap bulan Februari 2019 di SMPN 06 Batu. Tempat penelitian ini dipilih 

berdasarkan masalah yang ditemukan melalui observasi dan wawancara pada 

tanggal 3 September 2018. Subjek yang akan diteliti adalah seluruh siswa kelas 

VIII-A.  

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil penilaian perangkat pembelajaran 

yang berupa lembar validasi, lembar observasi, tes hasil belajar siswa, dan angket 

respon siswa. Adapun teknik pengumpulan data akan ditampilkan pada tabel 3 

berikut. 

Tabel 3. Teknik, Data, dan Subjek Data 

Teknik Data Subjek Data 

Validasi 1. Skor hasil validasi RPP 

2. Skor hasil validasi LKS 

3. Skor hasil validasi media Power Point 

4. Skor hasil validasi instrumen penilaian 

1. Ahli materi 

2. Ahli materi 

3. Ahli  media 

4. Ahli  materi 

Observasi 1. Skor penerapan RPP dan aktivitas guru 

2. Skor penerapan LKS dan aktivitas siswa 

3. Skor penerapan media Power Point 

4. Skor penerapan instrumen penilaian 

Observer 

Tes  1. Skor hasil penilaian belajar siswa Siswa 

Respon 

siswa  

1. Skor hasil respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika model CPS 

berbantuan media interaktif Powerpoint 

Siswa 
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 Instrumen pengembangan perangkat pembelajaran matematika model 

Creative Problem Solving berbantuan media interaktif antara lain: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dikembangkan memuat 

pembelajaran matematika dengan model Creative Problem Solving 

berbantuan media interaktif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa. 

Adapun hubungan Creative Problem Solving berbantuan media interaktif 

dengan berpikir kreatif. 

Tabel 4: Aspek Kreatif dalam Langkah CPS 

Langkah CPS Aspek kreatif 

Obyektif finding 

a) Membagi siswa dalam kelompok 

belajar dan membagi LKS pada 

masing-masing siswa 

b) Menjelaskan materi secara singkat 

dengan menggunakan Powerpoint dan 

memberitahu langkah-langkah 

pengerjaan LKS 

c) Memahami permasalahan yang ada di 

LKS 

Fluency dan elaboration 

Fact finding dan Problem finding 

a. Mendorong siswa untuk menghasilkan 

berbagai macam solusi dalam 

memecahkan masalah 

b. Menuliskan solusi yang dihasilkan 

secara rinci 

Fluency dan elaboration 

Idea finding 

a. Mendaftar gagasan-gagasan siswa agar 

dapat melihat kemungkinan menjadi 

solusi dari permasalahan 

b. Menunjuk beberapa kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi didepan 

kelas 

c. Memberikan kesempatan pada siswa 

lain untuk menanggapi hasil presentasi 

temannya 

Fluency, flexibility, originality, 

dan elaboration 

Solution finding dan Acceptance finding 

Mengevaluasi jawaban yang dianggap 

potensial sebagai solusi dengan cara 

menyempurnakan jawaban yang mendekati 

benar. 

Fluency, flexibility, originality, 

dan elaboration 
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2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa (LKS) akan memuat tentang materi yang sudah 

disepakati dan sesuai dengan silabus yang ada. LKS dikembangkan dengan 

memasukan aspek berpikir kreatif siswa. Setiap pertemuan menggunakan 

LKS yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. 

Isi LKS memuat pertanyaan yang disusun dengan rinci sehingga membuat 

siswa dapat memahami materi dengan baik. LKS terlampir.  

3. Tes Hasil Belajar 

Tes dalam penelitian ini menggunakan tes uraian. Tes digunakan untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah 

matematika setelah diterapkannya model pembelajaran CPS berbantuan 

media interaktif. Tes hasil belajar diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

ketuntasan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Tes memuat tiga 

soal yang pengerjaannya memerlukan kemampuan berpikir kreatif. Lembar 

tes terlampir. 

4. Media Pembelajaran Microsoft Powerpoint 

Media pembelajaran Microsoft Powerpoint yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Presentasi Powerpoint 

menyajikan materi secara singkat, dan gambar-gambar/video yang berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan. Adanya media powerpoint ini dapat 

menampilkan materi secara rinci, sehingga guru tidak perlu menuliskan di 

papan tulis. Adapun storyboard media Powerpoint terlampir. 

5. Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang dikembangkan memuat pembelajaran matematika 

dengan model Creative Problem Solving berbantuan media interaktif terdiri 

dari penilaian spiritual, social, pengetahuan, keterampilan, dan penilaian diri 

sendiri. 
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Tabel 5: Hubungan Berpikir Kreatif dalam Instrumen Penilaian 

Instrumen 

penilaian 

Aspek yang dinilai Ada/Tidak 

ada 

Penilaian spiritual 1. Siswa mengucapkan salam 

2. Siswa berdoa diawal dan diakhir 

pembelajaran 

3. Siswa merasa bersyukur 

4. Siswa berserah diri 

5. Siswa memelihara hubungan baik 

sesama teman 

Tidak 

ada 

Penilaian sosial 1. Siswa bekerja sama dalam diskusi  

2. Siswa memiliki rasa toleransi 

3. Siswa santun dalam berbicara 

4. Siswa merasa percaya diri  

5. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

belajar  

Tidak 

ada 

Penilaian 

pengetahuan 

1. Siswa dapat membuat jaring-jaring 

kubus, balok, prisma, dan limas 

2. Siswa dapat menurunkan rumus luas 

permukaan kubus, balok, prisma, dan 

limas 

3. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas 

Ada 

Penilaian 

keterampilan 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan dengan caranya sendiri 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah 

dengan berbagai cara 

3. Siswa menyimpulkan hasil 

penyelesaian masalah  

Ada 

Penilaian diri 

sendiri 

1. Siswa dapat menemukan pikiran dari 

pembelajaran 

2. Siswa dapat kesempatan berpendapat 

dan mengedepankan sikap saling 

tolong menolong 

3. Siswa dapat memecahkan 

permasalahan matematika 

4. Siswa mengajukan pertanyaan  

Ada 

 

6. Lembar Observasi 

Lembar observasi, yaitu instrument yang digunakan untuk mengukur aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran CPS. Kriteria dalam lembar observasi telah disesuaikan dengan 

model pembelajaran. Lembar observasi terlampir. 
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7. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa pada penelitian ini dibagikan ke siswa kelas VIII-A 

SMP 06 Batu dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

matematika dengan model Creative Problem Solving berbantuan media 

interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini 

menggunakan skala sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju 

terhadap pernyataan yang diberikan dan angket ini akan diisi oleh siswa 

setelah proses pembelajaran selesai pada pertemuan terakhir. Angket respon 

siswa terlampir. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil pengembangan perangkat pembelajaran mempunyai 

tujuan menilai kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan perangkat pembelajaran 

yang sudah dikembangkan. Adapun penjabaran teknik analisis data pada tabel 6 

sebagai berikut. 

Tabel 6. Kriteria Analisis Data 

No Kesimpulan Syarat Hasil Analisis Data 

1 Valid 1. Hasil validasi minimal berkategori baik 

2. Saran/masukan ahli validasi sebagai acuan revisi 

kecil 

2 Praktis 1. Penerapan RPP minimal praktis oleh ahli materi 

2. Penerapan LKS minimal praktis oleh ahli media 

3. Penerapan media Microsoft Powerpoint minimal 

praktis oleh ahli media 

4. Penerapan instrumen penilaian minimal praktis 

oleh ahli materi 

3 Efektif 1. Hasil tes belajar siswa minimal tuntas dari KKM 

yang ditentukan sekolah 

2. Angket respon siswa minimal 80% positif 

 

1. Analisis Produk 

Produk atau perangkat pembelajaran pada penelitian pengembangan ini 

adalah Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), LKS, Tes, media Powerpoint, dan 

instrumen penilaian. Uji kevalidan perangkat pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui kesesuaian pembelajaran matematika Creative Problem Solving 

dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Lembar validasi akan diisi 
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oleh ahli/pakar materi dan media. Perhitungan hasil validasi (V) menggunakan 

rumus rata-rata. Skor hasil validasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 7: Kategori Penilaian Kevalidan Perangkat 

interval Kategori kevalidan keterangan 

      Tidak valid Revisi total 

      Kurang valid Revisi sebagian 

      Cukup valid Tidak revisi 

    Sangat valid Tidak revisi 

Sumber: (Rawa, Sutawidjaja, 2016) 

2. Uji Lapangan 

Perangkat pembelajaran yang telah diuji kevalidannya, selanjutnya akan 

diuji kepraktisan dan keefektifan perangkat. Uji kepraktisan digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana perangkat dapat diterapkan. Uji kepraktisan perangkat 

diperoleh melalui hasil lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Skor 

kepraktisan (P) perangkat didapat dari perhitungan dengan rumus rata-rata. Skor 

hasil kepraktisan dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 8: Kategori Penilaian Kepraktisan Perangkat 

interval Kategori kepraktisan keterangan 

      Tidak praktis Revisi total 

      Kurang praktis Revisi sebagian 

      praktis Tidak revisi 

    Sangat praktis Tidak revisi 

Sumber: (Rawa, Sutawidjaja, 2016) 

 Keefektifan perangkat pembelajaran digunakan untuk mengetahui akibat 

yang penggunaan perangkat yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa dan 

respon siswa dilihat dari angket respon. Hasil belajar siswa dilakukan dengan cara 

melihat ketuntasan nilai siswa dengan acuan KKM yang telah ditentukan sekolah. 

Nilai angket respon siswa (ARS) didapat dari rumus rata-rata. Skor hasil respon 

siswa dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 9: Kategori Respon Siswa 

interval Kategori Respon keterangan 

        Sangat negatif Sangat tidak baik 

        Negatif Tidak baik 

        Positif Baik 

      Sangat positif Sangat baik 

Sumber: (Rawa, Sutawidjaja, 2016) 
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Teknik Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

 Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dilakukan dengan cara 

menganalisis jawaban siswa dari tes hasil belajar yang diberikan di akhir 

pertemuan. Berikut bentuk perhitungan persentase skor untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 

                  (  )  
                                           

                                        
      

 Kategori kemampuan berpikir kreatif siswa disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 10: Kategori Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kategori Persentase Kreatif Keterangan 

            Sangat Kreatif 

           Kreatif 

           Cukup Kreatif 

           Kurang Kreatif 

          Sangat Kurang Kreatif 

Sumber: (Susanti, 2016) 


