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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk 

mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran 

PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan 

literasi matematis dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang menggunakan angka dalam perhitungannya mulai dari 

awal penelitian hingga menganalisis data dan kesimpulan (Musianto, 2012). 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah SMP Ma’arif Batu. Proses pelaksanaan 

penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai 14 Oktober 2019 

menyesuaikan proses pembelajaran matematika pada semester ganjil tahun 

2019/2020 dengan 2 kali pertemuan.  

Populasi dan sampel penelitian adalah siswa kelas VII-A dan VII-B yang 

dilakukan pada semester ganjil tahun 2019/2020. Kelas VII-A digunakan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VII-B sebagai kelas kontrol. Sedangkan objek yang 

akan diteliti adalah pengaruh model pembelajaran PBL dengan strategi pemecahan 

masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan literasi matematis serta 

kemampuan kreatif siswa SMP pada materi himpunan. Kemampuan literasi 

matematis dikategorikan menjadi kemampuan komunikasi, kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan penalaran.  

Tabel 3.1 Desain Penelitian  

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen       

Kontrol   ̶   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan tes. Observasi digunakan menilai kegiatan guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL dengan strategi 

pemecahan masalah wankat-oreovocz. Lembar observasi berupa kegiatan guru dan 

siswa akan diisi oleh observer. Sedangkan tes melalui pretest dan posttest berbentuk 

soal digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematis yang meliputi 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan 

penalaran serta kemampuan berpikir kreatif.  

Pemberian tes diberikan pada pertemuan awal dan pertemuan terakhir yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh model PBL dan strategi pemecahan masalah 
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wankat-oreovocz terhadap kemampuan literasi matematis dan kemampuan berpikir 

kreatif. Sedangkan pertemuan kedua dan ketiga akan dilakukan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-

oreovocz. Tes terdiri dari 4 soal yang berbentuk uraian. Dua soal dengan kategori 

kemampuan literasi matematis serta dua soal kemampuan berpikir kreatif. Sebelum 

soal tersebut digunakan dalam penelitian maka dilakukan validasi terlebih dahulu 

untuk mengukur kemampuan literasi matematis dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa.  

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 

langsung melalui observasi dan tes. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian adalah 1) data kegiatan pembelajaran guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung; 2) data kemampuan literasi matematis yang 

dikategorikan menjadi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi,  

serta kemampuan penalaran yang diperoleh dari hasil tes tulis; dan 3) data 

kemampuan berpikir kreatif diperoleh dari hasil tes tulis.  

Analisis dilakukan setelah seluruh informasi yang berkaitan dengan sumber 

data terkumpul pada pembelajaran. Uji analisis mengguakan uji Independent 

Sample T-Test yang dilakukan menggunakan SPSS for windows. Sebelum 

dilakukannya uji Independent Sample T-Test maka dilakukan uji kenormalan data 

dan uji homogenitas. Uji kenormalan data dilakukan untuk mengetahui nilai pretest 

dan posttest pada masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Jika telah berdistribusi normal maka dapat dilanjutkan dengan 

uji homogenitas. 

Uji normalitas data pada penelitan ini menggunakan uji Shapiro Wilk 

dengan bantuan SPSS. Hipotesis uji kenormalan data pada uji Shapiro Wilk adalah 

sebagai berikut: 

𝐻0 : data yang diperoleh berdistribusi normal 

𝐻1 : data yang diperoleh berdistribusi tidak normal 

Dasar pengambilan keputusan dapat diketahui dari nilai signifikan pada output di 

SPSS dengan melihat: 

𝐻0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05, sehingga data yang diperoleh berdistribusi 

normal. 
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𝐻1 ditolak jika nilai signifikansi < 0,05, sehingga data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui nilai pretest dan posttest pada 

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen atau tak homogen. Uji 

homogenitas dilakukan sebagai syarat sebelum dilakukan uji Independent Sample 

T-Test. Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 5%. Uji homogenitas dapat 

dilihat dari nilai rata-rata signifikansi > 0,05 maka nilai rata-rata dari dua populasi 

homogen, jika nilai rata-rata signifikansi < 0,05 maka nilai rata-rata dari dua 

populasi tidak homogen. Jika telah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, 

maka dapat dilakukan uji Independent Sample T-Test. Hipotesis yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan literasi matematis sebagai berikut: 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan 

masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMP. 

𝐻1 : Ada pengaruh model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan masalah 

wankat-oreovocz kemampuan literasi matematis siswa SMP.  

Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif sebagai 

berikut: 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan 

masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMP. 

𝐻1 : Ada pengaruh model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan masalah 

wankat-oreovocz kemampuan berpikir kreatif siswa SMP.  

Pengambilan keputusan pada kemampuan literasi matematis memiliki 

syarat nilai signifikansi > 0,05 maka 𝐻0 diterima, jika < 0,05 maka 𝐻0 ditolak.  

𝐻0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak ada pengaruh model 

pembelajaran PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz terhadap 

kemampuan literasi matematis siswa SMP. 

𝐻1 ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh model pembelajaran 

PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa SMP. 

Pengambilan keputusan pada kemampuan berpikir kreatif memiliki syarat 

nilai signifikansi > 0,05 maka 𝐻0 diterima, jika < 0,05 maka 𝐻0 ditolak.  
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𝐻0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak ada pengaruh model 

pembelajaran PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa SMP. 

𝐻1 ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 maka ada pengaruh model pembelajaran 

PBL dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa SMP. 

Tahap penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 1) Tahap persiapan 

dimulai sebelum penelitian. Diawali dari penentuan tempat, waktu dan materi 

penelitian dengan berkonsultasi pada guru mata pelajaran. Kemudian menyusun 

instrumen penelitian seperti lembar observasi guru dan siswa, lembar penilaian 

kemampuan literasi matematis, lembar penilaian kemampuan berpikir kreatif, 

membuat soal, menyusun perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

melakukan validasi terhadap RPP, soal dan lembar observasi; 2) Tahap pelaksanaan 

dilakukan selama pengamatan dan pembelajaran. Awal pembelajaran masing-

masing kelas kontrol dan kelas eksperimen diberikan soal pretest. Kemudian pada 

pertemuan ke dua dan ke tiga akan diberikan perlakuan yang berbeda pada masing-

masing kelas. Kelas eksperimen akan diberikan model pembelajaran problem based 

learning dan strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz, sedangkan kelas 

kontrol akan diberikan model pembelajaan ceramah. Pertemuan terakhir atau ke 

empat akan diberikan soal posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengukur kemampuan literasi matematis dan kemampuan berpikir kreatif 

menggunakan model pemelajaran problem based learning dan strategi pemecahan 

masalah wankat-oreovocz; 3) Tahap pembuatan laporan dilaksanakan setelah 

melakukan penelitian. Bertujuan menganalisis dan menguji data menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas serta Independent Sample T-Test. Selanjutnya, 

mendeskripsikan hasil penelitian serta membuat kesimpulan dari model 

pembelajaran problem based learning dan strategi pemecahan masalah wankat-

oreovocz terhadap kemampuan literasi matematis dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa SMP. Didasarkan pada fakta yang didapat ketika penelitian sehingga data 

yang diperoleh diolah hingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. 

  


