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 penelitian, kedua kelas di beri posttest (O2) untuk melakukan bagaimana 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

O1 

 

O3 

X O2 

 

O4 

 

Keterangan: 

X = Perlakuan yang diberikan 

O1 = Hasil pretest kelas eksperimen 

   = Hasil post test kelas eksperimen 

   = Hasil pre test kelas kontrol 

   = Hasil post test kelas kontrol 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2014:61) “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”. Dalam penelitian ini, populasinya adalah 

seluruh siswa kelas XI IPS di SMAN 2 Singaparna dengan jumlah 85 siswa 

Dapat dilihat data populasi pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Nilai Rata-Rata 

1 X IPS 1 28 67,43 

2 X IPS 2 28 67,06 

3 X IPS 3 29 61,55 

Jumlah 85  

Sumber Data: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMAN 2 Singaparna 

 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2016:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini pengambilan 

sampel menggunakan teknik Sampling Nonprobability Sampling tipe 



34 

 

Purposive Sampling. Dimana Nonprobability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dan 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel den gan pertimbangan 

tertentu”. Sampel diambil dengan tujuan untuk memilih kelas yang memiliki 

kemampuan setara. Sampel yang diambil sebanyak dua kelas dari 

keseluruhan kelas XI IPS SMAN 2 Singaparna yang memiliki karakteristik 

dan kemampuan akademik yang setara. Dapat dilihat data sampel pada 

Tabel3.3: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No  Kelas  Perlakuan  Kelas penelitian 
Jumlah 

siswa 

1 XI IPS 1 

Model pembelajaran 

Problem Based 

Learning dengan 

bantuan media video 

Kelas eksperimen 28 

2 XI IPS 2 

Model pembelajaran 

Konvensional  
Kelas kontrol 28 

Jumlah 56 

 Sumber Data: Guru Mata PelajaranEkonomi SMAN 2 Singaparna 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Definisi Operasional 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:38) “Variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Terdapat dua macam variabel 

dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
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a. Variabel Bebas (X) 

Menurut Sugiyono (2016:4) berpendapat bahwa ”Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Model Pembelajaran 

Problem Based Learning dengan bantuan media Video. 

 

b. Variabel Terikat (Y) 

Menurut Sugiyono (2016:4) berpendapat bahwa “Variabel terikat 

merupaka variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah kemampuan berfikir kreatif siswa (Y1) dan berfikir kritis 

siswa (Y2).  

3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasionalisasi tentang variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

   Operasionalisasi Variabel Y 

Variabel Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analitis 

Indikator Jenis 

data 

Variabel Terikat (Variabel Y1) 

Berpikir 

Kreatif 

Menurut 

Arnyana 

(2006: 

498) 

berpikir 

kreatif 

adalah 

penggunaa

n dasar 

proses 

berpikir 

untuk 

mengemba

ngkan atau 

menemuka

n ide atau 

hasil yang 

Jumlah 

skor 

berpikir 

kreatif 

diperoleh 

dari tes 

yang 

diberikan 

kepasa 

siswa 

kelas XI 

IPS 1 dan 

XI IPS 2 

SMAN 2 

Singaparn

a 

Data 

yang 

diperoleh 

dari tes 

yang 

diberikan 

kepada 

siswa 

kelas XI 

IPS 1 

dan XI 

IPS 2 

SMAN 2 

Singapar

na 

Indikator 

berpikir 

kreatif 

menurut 

Sumarmo 

Utari (2013: 

245) 

1. Kelancaran 

(fluency), 

yaitu 

mempunyai 

banyak 

ide/atau 

gagasan 

dalam 

berbagai 

kategori 

Ordinal 
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asli 

(orisinil), 

estetis, 

konstruktif 

yang 

berhubung

an dengan 

pandangan

, konsep, 

yang 

penekanan

nya ada 

pada aspek 

berpikir 

intuitif dan 

rasional 

khususnya 

dalam 

mengguna

kan 

informasi 

dan bahan 

untuk 

memuncul

kan atau 

menjelask

an dengan 

perspektif 

asli 

pemikir. 

2. Keluwesan(

flexibility), 

mempunyai 

ide/gagasan 

yang 

beragam 

3. Keaslian(or

iginality), 

mempunyai 

ide/gagasan 

baru untuk 

menyelesai

kan 

persoalan 

4. Kerincian(e

laboration), 

yaitu 

mampu 

mengemba

ngkan 

ide/gagasan 

untuk 

menyelesai

kan 

masalah 

secara rinci 

Variabel Terikat (Variabel Y2) 

Berpikir 

Kritis 

Menurut 

Ennis 

(Alec 

Fisher, 

2009:4) 

berpendap

at bahwa 

“Berpikir 

kritis 

merupaka

n 

pemikiran 

yang 

masuk 

akal dan 

relatif 

yang 

Jumlah 

skor 

berpikir 

kritis 

diperoleh 

dari tes 

yang 

diberikan 

kepasa 

siswa 

kelas XI 

IPS 1 dan 

XI IPS 2 

SMAN 2 

Singaparn

a 

Data 

yang 

diperoleh 

dari tes 

yang 

diberikan 

kepada 

siswa 

kelas XI 

IPS 1 

dan XI 

IPS 2 

SMAN 2 

Singapar

na 

Indikator 

berpikir kritis 

menurut 

Ennis  

1. Memberika

n 

penjelasan 

sederhana 

(elementery 

clarificatio

n 

2. Membangu

n 

keterampila

n dasar 

(basic 

support) 

Ordinal 
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berfokus 

untuk 

memutusk

an apa 

yang mesti 

dipercaya 

atau 

dilakukan”

. 

3. Membuat 

inferensi/ke

simpulan 

(inferring) 

4. Memberika

n  

penjelasan 

lebih lanjut 

(advanced 

clarificatio

n 

5. Mengatur 

strategi dan 

takktik 

(strategies 

and tactics) 

 

Tabel 3.5 

Operasionalisasi Variabel X 

Variabel Konsep Toeritis Sintak 

Variabel Bebas (Variabel X) 

Model 

pembelajaran 

Problem 

Based 

Learning 

dengan 

bantuan 

media video 

Barrow dalam Miftaul 

Huda (2013: 271) 

mendefinisikan Problem 

Based Learning (PBL) 

adalah sebagai 

pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses 

menuju pemahaman akan 

resolusi suatu masalah 

Menurut Miftaul Huda 

(2013: 272) langkah-langkah 

Problem based Learning 

(PBL) sebagai berikut; 

1. Siswa disajikan pada 

suatu masalah  

2. Siswa mendiskusikan 

masalah dalam tutorial 

Problem Based Learning 

(PBL) dalam sebuah 

kelompok kecil, mereka 

mengklarifikasi sebuah 

masalah, mereka 

membrainstorming  

gagasan-gagasanya dalam 

berpijak pada 

pengetahuan sebelumnya. 

Mereka menelaah 

masalah tersebut. Mereka 

juga mendesain suatu 

rencana tindakan untuk 

dianggap masalah. 

3. Siswa terlibat dalam studi 

independen untuk 

menyelesaikan masalah 

diluar bimbingan guru. 



38 

 

Hal ini bisa mencakup: 

perpustakaan, database, 

website, masyarakat dan 

observasi. 

4. Siswa kembali pada 

tutorial Problem Based 

Learning (PBL), lalu 

sarling sharing informasi, 

melalui peer teaching 

cooperative learning atas 

masalah tertentu. 

5. Siswa menyajikan solusi 

atas masalah. 

6. Siswa meriview apa yang 

mereka pelajari selama 

proses pengerjaan selama 

ini, semua yang 

berpartisipasi dalam 

proses tersebut terlihat 

dalam riview pribadi, 

berpasangan, dan riview 

berdasarkan bimbingan 

guru, sekaligus 

melakukan refleksi atas 

kontibusinya terhadap 

proses tersebut. 

 

3.5 Alat Penelitian 

3.5.1 Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2014:193) bahwa tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melaksanakan tes kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa yang 

dikerjakan secara individu. Dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dan berpikir kritis siswa  dikelas eksperimen dan kelas kontrol dilihat 

dari selisish pretest dan posttest. Pelaksan tes (Pretest dan Postest) dengan 
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menggunakan tes tertulis berbentuk uraian yang ditunjukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis 

peserta didik sebelum perlakuan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan awal dari masing-masing siswa. Posttest diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah kegiatan pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan akhir dari masing-masing siswa 

setelah diberi perlakuan. 

Pada penelitian ini alat penelitian yang digunakan adalah berupa soal 

tes uraian berupa essay sebanyak 45 soal yang terdiri dari 20 soal tes 

berpikir kreatif dan 25 soal tes berpikir kritis. Dapat dilihat pada Tabel 3.6 

dan Tabel 3.7. 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Indikator Materi 
Nomor Soal 

Jumlah 
C4 C5 C6 

1 Berpikir lancar 

(influency), 

yaitu 

mempunyai ide 

atau gagasan 

dalam berbagai 

kategori. 

Analisis dampak 

positif perdagangan 

internasional 

1   1 

Menciptakan 

gagasan pentingnya 

perdagangan 

internasional bagi 

suatu negara 

  2 1 

Hubungan antara 

perdagangan 

internasional di 

bidang ekspor 

dengan devisa 

3   1 

Mengkritik kasus 

impor 

 4  1 

Memecahkan 

permasalahan 

kebijakan impor 

5   1 

2 Berpikir Luwes 

(flexibility), 

yaitu 

mempunyai ide 

Membandingkan 

Faktor pendorong 

dan faktor 

penghambat 

 6  1 
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atau gagasan 

yang beragam. 

perdagangan 

internasional 

Membuat klasifikasi 

faktor pendorong 

dan penghambat 

perdagangan 

internasional melalui 

gambar 

  7 1 

Menilai pengaruh 

neracapembayaran 

terhadap 

perdagangan 

internasional 

 8  1 

Merealisasikan 

Perhitunganteorikeu

nggulankomparatif 

  9 1 

Membuat tabel hasil 

perhitungan teori 

keunggulan 

komparatif 

  10 1 

3 Berpikir orisinil 

(originality), 

yaitu 

mempunyai ide 

atau gagasan 

baru untuk 

menyelesaikan 

persoalan. 

Analisisdampaktingg

inya tarif ekspor 

 11  1 

Memecahkan kasus 

ekspor tuna 

 12  1 

Menemukan 

perbedaan teori 

keunggulan mutlak 

dan teori keunggulan 

komparatif 

  13 1 

Merancang strategi 

tentang 

permasalahan politik 

dumping  

  14 1 

Menciptakan 

kebijakan mengatasi 

permasalahan politik 

dumping 

  15 1 

Memperjelas tujuan 

kebijakan larangan 

ekspor 

  16 1 

4 Berpikir merinci 

(elaboraty), 

yaitu mampu 

mengembangka

n ide atau 

gagasan untuk 

menyelesaikan 

masalah secara 

Menyusun upaya 

perdagangan 

internasional 

  17 1 

Mengkategorisasika

n jenis-jenis politik 

dumping  

  18 1 

Menciptakan 

kebijakan baru 

  19 1 
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rinci. dalam upaya 

menanggulangi 

kasus politik 

dumping China 

Menelaah 

perkembangan dan 

kemajuan 

perdagangan 

internasional 

20   1 

Jumlah Soal 20 

 

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis 

No Indikator Materi 
No soal 

Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 

1 Memberika

n penjelsan 

sederhana 

(elementery 

clarification

) 

Menjelaskan

pengertian 

perdagangan 

internasional 

1     1 

Menyebutkan 

Ciri-ciri 

perdagangan 

internasional 

2     1 

Mengidentifi

kasi manfaat 

perdagangan 

internasional 

3     1 

Menyatakan 

seberapa 

besar 

pengaruh 

perdagangan 

internasional 

bagi 

kemajuan 

ekonomi 

suatu negara 

4     1 

Meninjau 

dampak 

positif 

perdagangan 

internasional

bagi sektor 

industri 

5     1 

2 Membangu

n 

keterampila

n dasar 

Menguraikan

faktor-faktor 

pendorong 

perdagangan 

 6    1 
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(basic 

support) 

 

internasional 

Memperkirak

an faktor 

pendorong 

perdagangan 

internasional 

yang 

memiliki 

pengaruh 

besar bagi 

keberhasilan 

perdagangan 

internasional 

 7    1 

Mengemukak

an pendapat 

tentang 

barang impor 

lebih diminati 

masyarakat  

 8    1 

Mengemukak

an pendapat 

mengenai 

pengaruh 

turunnya nilai 

tukar rupiah 

terhhadap 

perdagangan 

internasional 

 9    1 

Memperkirak

an akibat dari 

turunya nilai 

tukar rupiah 

 10    1 

3 Membuat 

inferensi 

(inferring) 

 

Mengemukak

an Pengertian 

ekspor dan 

impor 

  11   1 

Mengklasifik

asikan ekspor 

dan impor 

  12   1 

Mengurutkan

tahapan 

proses 

perdagangan 

internasional 

  13   1 

Menilai 

kendala 

  14   1 
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dalam 

perdagangan 

internasional 

Mengaitkan 

hubungan 

perdagangan 

internasional

dengan 

kesejahteraan

masyarakat 

  15   1 

4 Memberika

n penjelasan 

lebih lanjut 

(advanced 

clarification

) 

Analisis 

penyebab 

permasalahan

kuota impor 

daging 

   16  1 

Memecahkan

permasalahan

kuota impor 

daging 

   17  1 

Memecahkan

perhitungan 

teori 

keunggulan 

mutlak 

   18  1 

Menelaah 

permasalahan

kebijakan 

impor di 

Negara 

berkembang 

   19  1 

Menyimpulk

an kebijakan 

larangan 

impor 

   20  1 

5 Mengatur 

strategi dan 

takktik 

(strategies 

and tactics)  

Mengkategor

ikan 

kebijakan-

kebijakan 

impor 

    21 1 

Menyusun 

kebijakan-

kebijakan 

impor 

    22 1 

Merancang 

upaya 

kebijakan 

larangan 

impor 

    23 1 
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Mengupayak

an kebijakan 

baru dalam 

mengatasi 

permasalahan

barang impor 

illegal 

    24 1 

Merangkum 

mengenai 

perdagangan 

internasional 

dan neraca 

pembayaran 

    25 1 

Jumlah Soal 25 

 

 

3.5.2 Uji Instrumen Penelitian 

Uji coba instrument penelitian dilakukan di kelas XII IPS SMA 

Negeri 1 Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.Tujuan dilakukan uji coba 

instrument penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

soal atau instrument penelitian yang digunakan. 

3.5.2.1 Uji Validitas  

Untuk mengetahui hasil uji coba instrumen tersebut, maka dapat 

dilakukan analisis butir soal. Menurut Suharsimi Arikunto (2014:211) 

memaparkan bahwa : 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen”. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  

 

Untuk mengetahui hasil uci coba instrumen, penulis melakukan 

analisis butir soal yaitu dengan melakukan uji validitas tiap butir soal. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan program IBM SPSS 23.00. 

Kriteria soal dikatakan valid atau tidak tergantung pada hasil output IBM 

SPSS yang dapat dilihat pada nilai correlations dibandingkan dengan taraf 
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signifikan 5% atau 0.05. Apabila correlations> 0,05 maka soal dikatakan 

valid sedangkan jika correlations< 0,05 maka soal dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen pada soal uji coba 

instrumen menunjukkan bahwa tidak semua soal uji coba instrumen 

termasuk kriteria valid. Item soal uji coba yang dikatakan valid dan tidak 

valid dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan 3.9 rekap analisis validitas soal uji 

coba sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

          Rekap Analisis Validitas Butir Soal  

Uji Coba Instrumen Berpikir Kreatif 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1 Valid 2,6,8,11,12,15,16,17,19,20 10 

2 Tidak Valid 1,3,4,5,7,9,10,13,14,18 10 

Jumlah Soal 20 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

Tabel 3.9 

Rekap Analisis Validitas Butir Soal 

 Uji Coba Instrumen Berpikir Kritis 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1 Valid 1,2,3,8,9,11,12,13,14,16,17,19,21 13 

2 Tidak Valid 4,5,6,7,10,15,18,20,22,23,24,25 12 

Jumlah Soal 25 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

Berdasarkan Tabel 3.8 dan 3.9 diketahui bahwa dari seluruh total 

item soal yang diujicobakan sebanyak 45 soal yang terdiri dari 20 soal tes 

kemampuan berpikir kreatif sebanyak 10 soal dinyatakan valid dan 10 item 

soal dinyatakan tidak valid serta  25 item soal tes kemampuan berpikir kritis 

sebanyak 13 item soal dinyatakan valid dan 12 item soal dinyatakan tidak 

valid. Berdasarkan seluruh total item soal yaitu 45 soal yang dinyatakan 

valid sebanyak 23 item soal dan tidak valid sebanyak 22 item soal. Item soal 

yang tidak valid ini tidak bisa mengukur kemampuan siswa sehingga item 
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soal tersebut tidak digunakan dalam penyusunan instrumen penelitian. 

Sebanyak 23 item soal yang valid hanya 20 item soal yang digunakan hal ini 

bertujuan untuk memudahkan dalam proses penilaian. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui bahwa instrumen 

tersebut baik dan dapat digunakan. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2013:221) mengemukakan bahwa : 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

 

Pengujian reabilitas untuk menghitung reabilitas soal bentuk objektif 

digunakan juga program SPSS 23. Dengan menggunakan pengujian 

Cronbach’s Alpha. Untuk uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama 

terhadap seluruh butir soal pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai 

Cronbach’s lebih dari 0,7, kriteria untuk reliabel pada Tabel 3.10. 

 Tabel 3.10 

 Kriteria Pengujian Reliabilitas 

Kriteria Reabilitas Keterangan 

r11 < 0,20 Derajat Reliabilitas sangat rendah 

0,20 < r11 0,40 Derajat Reliabilitas rendah 

0,40 < r11 0,70 Derajat Reliabilitas sedang 

0,70 <r11 0,90 Derajat Reliabilitas tinggi 

0,90 < r11 1,00 Derajat Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber:Jihad, Asep (2012.180) 

 

Untuk melihat hasil uji reliabilitas dilihat pada tabel Reliablility 

Statistics akan terlihat Cronbach’s Alpha pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12. 
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Tabel 3.11 

Hasil Uji Realibilitas 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,648 10 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Coba Realibilitas 

Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,832 13 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan pada 45 soal, diperoleh 

nilai realibilitas data adalah 0,648 dan 0,832, ituartinya nilai realibilitas alat 

tes yang digunakan termasuk dalam klasifikasi sedang dan tinggi. 

3.5.2.3 Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal 

yang tergolong kelompok baik, kurang baik, soal yang jelek. Dengan 

analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan 

bertujuan untuk mengadakan perbaikan Suharsimi Arikunto (2013:222). 

Pada tahap ini butir soal dianalisis dengan dua alat ukur sebagai berikut: 

a. Indeks Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memcahkannya.sebaiknya soal yang terlalu sukar akan 
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menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena diluar jangkaunnya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran adalah 

sebagai berikut: 

TK 
     

      
 

Suharsimi Arikunto (2015:223) 

Keterangan: 

TK= Tingkat Kesukaran 

SA= Jumlah skor kelompok atas 

SB= jumlah skor kelompok bawah 

n   = Jumlah peserta didikkelompok atas dan kelompok bawah 

 

Interprestasi kesukaran berdasarkan pada kategori yang tersaji dalam Tabel 

3.13 

        Tabel 3.13 

    Klasifikasi Interprestasi Tingkat Kesukaran 

Indeks P Kategori 

0,00 - 0,30 Sukar 

 0,31 -0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

  Sumber : Sudjiono, Ana s (2003:372) 

Berdasarkan perhitungan dalam soal alat tes pemahaman penelitian 

tes kemampuan berpikir kreatif 16 butir soal kategori sedang dan 4 butir 

soal kategori sukar, sedangkan pada tes kemampuan berpikir kritis terdapat 

16 butir soal sedang dan 9 butir soal sukar. Rincian hasil perhitungan indeks 

kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan Tabel 3.15. 

 

 

 

 



49 

 

Tabel 3.14 

Interpretasi Hasil Perhitungan 

Indeks Kesukaran Tes Kamampuan Berpikir Kreatif 

No.Soal 
Indeks Tingkat 

Kesukaran 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

1 0,43 Sedang 

2 0,38 Sedang 

3 0,29 Sukar 

4 0,29 Sukar 

5 0,32 Sedang 

6 0,39 Sedang 

7 0,50 Sedang 

8 0,45 Sedang 

9 0,36 Sedang 

10 0,49 Sedang 

11 0,39 Sedang 

12 0,41 Sedang 

13 0,39 Sedang 

14 0,42 Sedang 

15 0,33 Sedang 

16 0,38 Sedang 

17 0,30 Sukar 

18 0,23 Sukar 

19 0,35 Sedang 

20 0,38 Sedang 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

 

Tabel 3.15 

Interpretasi Hasil Perhitungan  

Indeks Kesukaran Tes Kamampuan Berpikir Kritis 

No. Soal 
Indeks Tingkat 

Kesukaran 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

1 0,44 Sedang 

2 0,48 Sedang 

3 0,46 Sedang 

4 0,40 Sedang 

5 0,42 Sedang 

6 0,35 Sedang 

7 0,37 Sedang 

8 0,45 Sedang 

9 0,33 Sedang 

10 0,37 Sedang 

11 0,45 Sedang 
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12 0,28 Sukar 

13 0,25 Sukar 

14 0,30 Sukar 

15 0,23 Sukar 

16 0,29 Sukar 

17 0,33 Sedang 

18 0,19 Sukar 

19 0,31 Sedang 

20 0,35 Sedang 

21 0,30 Sukar 

22 0,29 Sukar 

23 0,29 Sukar 

24 0,22 Sukar 

25 0,33 Sedang 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

b. Indeks Daya Pembeda 

Mencari index diskriminasi ditentukan dahulu jumlah responden 

kelompok atas yang menjawab benar dan bawah yang menjawab benar. 

Rumus daya pembeda soal Suharsimi Arikunto(2013:213): 

   
     

  
 

Keterangan: 

SA  =jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

SB   = jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

      = jumlah skor ideal salah satu kelompok pada butir soal yang diolah 

  

Tabel 3.16 

Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda (D) Kriteria 

0,00-0,20 Jelek 

0,20-0,40 Cukup 

0,40-0,70 Baik 

0,70-1,00 Baik Sekali 

     Sumber: Suharsimi Arikunto (2015:232) 

 

Berdasarkan perhitungan dalam soal alat test kemampuan berpikir 

kreatif dan kritis dalam penelitian ini terdapat hasil perhitungan indeks 
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daya beda, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.17 dan Tabel 

3.18 

   Tabel 3.17 

        Interprestasi Hasil Perhitungan Indeks Daya Beda 

       Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,03 jelek, dibuang atau dirombak 

2 0,28 minimum, perlu diperbaiki 

3 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

4 0,09 jelek, dibuang atau dirombak 

5 0,00 jelek, dibuang atau dirombak 

6 -0,34 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

7 0,13 jelek, dibuang atau dirombak 

8 0,25 minimum, perlu diperbaiki 

9 0,03 jelek, dibuang atau dirombak 

10 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

11 0,28 minimum, perlu diperbaiki 

12 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

13 0,03 jelek, dibuang atau dirombak 

14 0,13 jelek, dibuang atau dirombak 

15 0,22 minimum, perlu diperbaiki 

16 0,31 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

17 0,25 minimum, perlu diperbaiki 

18 0,03 jelek, dibuang atau dirombak 

19 0,31 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

20 0,41 sangat baik 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

 Tabel 3.18 

Interprestasi Hasil Perhitungan Indeks Daya Beda 

     Kemampuan Berpikir Kritis 

No Indeks Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda 

1 0,28 minimum, perlu diperbaiki 

2 0,22 minimum, perlu diperbaiki 

3 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

4 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

5 0,13 jelek, dibuang atau dirombak 

6 0,06 jelek, dibuang atau dirombak 

7 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

8 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

9 0,44 sangat baik 
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10 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

11 0,25 minimum, perlu diperbaiki 

12 0,38 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

13 0,25 minimum, perlu diperbaiki 

14 0,31 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

15 0,22 minimum, perlu diperbaiki 

16 0,41 sangat baik 

17 0,34 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

18 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

19 0,47 sangat baik 

20 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

21 0,31 cukup baik, mungkin perlu diperbaiki 

22 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

23 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

24 0,19 jelek, dibuang atau dirombak 

25 0,16 jelek, dibuang atau dirombak 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam melaksanakan kegiatan penelitianini dibagi menjadi 

tiga tahap, sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan meliputi: 

1) Melakukan observasi secara langsung kesekolah dan mencari 

sumber buku yang sesuai dengan penelitian 

2) Merumuskan masalah penelitian 

3) Menentukan subjek penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol 

4) Menyusun instrumen penelitian 

5) Melakukan uji coba instrumen (validitas, reabilitas, dan alat 

pembeda) 

b. Tahap pelaksanaan meliputi: 

1) MelakukanPretest dikelas eksperimen 

2) Melakukan pretest dikelas kontrol 
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3) Melaksanakan proses belajar dikelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

4) Melaksanakan proses blajar dikelas kontrol dengan model 

pembelajaran langsung 

5) Melakukan postest dikelas eksperimen 

6) Melaksanakan postest dikelas kontrol 

c. Tahap pengolahan data meliputi: 

1) Mengolah data dan menganalisa hasil penelitian 

2) Setelah semua tahap dilakukan, dianjurkan dengan penyusunan 

laporan dimana dilakukan penyusunan laporan penelitian untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian 

Prosedur dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 

Bagan Alur Langkah-Langkah Penelitian 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan data 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan 

berpikir kritis siswa dapat dilihat dari perubahan nilai yang diperoleh siswa 

dari pelaksanaan pre test dan post test. Dari data hasil tes yang diperoleh oleh 

siswa hasil pengumpulan data dan selanjutnya dianalisis melalui beberapa 

tahap sebagai berikut: 

1. Penskoran  

Pedoman penskoran yang dilakukan adalah tanpa hukuman atau tanpa 

denda, penskoran tanpa hukuman adalah apabila banyaknya angka yang 

diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci jawaban, adapun 

rumus penskoran menurut Suharsimi Arikunto (2015: 262) adalah: 

    S = R-W 

Keterangan: 

S = Skor 

R = Right (Jumlah Jawaban Benar) 

W = Wrong (Jumlah Jawaban Salah) 

 

2. Mengubah skor mentah mejadi nilai dengan mengacu pada Penilaian 

Acuan Patokan (PAP) dengan skala 100 

Rumus Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah: 

 

Nilai = 
             

           
      

3. Skala penilaian dasar rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan skala 5. 

Langka-langkah yang dapat dilakukan adalah: 
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a) Mencari Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Skor maksimal ideal (SMI) merupakan skor yang dicapai apabila 

siswa menjawab semua soal dengan benar. 

b) Menghitung rata-rata Mean Ideal (MI) 

     MI = 
 

 
       

c) Menghitung Standar Deviasi Ideal (SDI) 

  SDI = 
 

 
      

d) Setelah menghitung SMI, MI, dan SDI maka kita dapat menyusun 

batas-batas nilai dalam berbagai skala. Skala yang akan peneliti 

gunakan yaitu skala 5 dengan rumus: 

       MI + 2 SD = A 

       MI + 1 SD  = B 

       MI – 1 SD   = C 

       MI – 2 SD   = D 

4. Menghitung nilai maksimum, minimum,dan rata-rata hasil tes 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung nilai 

maksimum, nilai minimum, dan hasil tes diantaranya: 

1) Menghitung nilai maksimum 

Skor tertinggi = ∑                                

2) Menghitung nilai minimum 

Skor terendah = ∑ butir kriteria X skor terendah 

3) Menghitung rata-rata hasil tes 

 X = 
∑    
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Keterangan : 

X   = Rata-rata nilai 

∑skor = jumlah seluruh skor yang diperoleh dari siswa 

n =  Banyaknya data/siswa 

 

5. Menghitung N-Gain 

Perolehan data didapat dari hasil antara pretest dan postest yang telah 

diberikan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa dilihat dari Gains 

ternormalisasi. Menurut Meltzer(20113:49) yang dihitung adalah: 

 

                
                    

                     
 

 

Kriteria perolehan skor N-Gain dapat dilihat dari tabrl 1.5 berikut: 

Tabel 3.19 

Kriteria Skor N-Gain 

Batasan Kategori 

g ˃ 0,7 Tinggi 

 0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g  ≤ 0,3 Rendah 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Data yang suda diperoleh dari proses penelitian, maka data tersebut 

dapat dilakukan dianalisis dengan  langkah-langkah: 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jika data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal maka akan dilakukan uji statistik parametrik, 
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setelah diketahui distribusi data tersebut normal maka dilakukan uji 

homogenitas varians. 

Sebaliknya jika data berasal dari sampel yang tidak berdistribusi 

normal, maka langsung dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dengan teknik 

statistik non parametrik. Serta pengujian normalitas data menggunakan 

teknik Chi Kuadrat (X²). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

Windows dengan menggunakan analisis Kolmogrov-Smirnov. Dasar 

pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal, dan begitu pula sebaliknya. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang homogeny atau tidak. 

Dalam penelitian ini uji homogenitas menggunakan levene statistic 

MANNOVA (Multivariate Annalysis of Variance) dengan taraf signifikan 

5% atau 0,05 data dinyatakan homogen jika nilai Asyimp. Sig (2-tailed) 

lebih dari 5% atau 0,05. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui apakah 

hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik yang cocok dengan membandingkan nilai 

rata-rata kemampuan awal (pre-test) dan kemampuan akhir (post-test) siswa 

dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
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1) Uji Independent Sampels T-Test 

Uji Independent Sampels T-Testdigunakan untuk membuktikan 

perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan 

berpikir kritis siswa mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning dengan bantuan media vidio dengan 

model pembelajaranlangsung.Hipotesis diterima jika nilai sig. (2 tailed) ≤ 

5% atau 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai sig. (2-tailed) ˃ 5% atau (0,05). 

2) Uji Paired Samples T-test 

Uji paired samples t-test digunakan untuk membuktikan ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan antara hasil postest. Hipotesis diterima jika nilai 

Sig (2-tailed) < 5% atau 0,05 dan Hipotesis akan ditolak jika nilai sig.(2-

tailed) > 5% atau 0,05. 

3) Effect Size  

Effect Size di gunakan untuk lebih mengetahui besarnya efek dari 

model pembelajaran yang di gunakan oleh guru di kelas dan jenis materi 

pembelajaran yang diberikan. Field (2009:57) menerangkan bahwa Effect 

Size sangat berguna karena dapat memberikan pengukuran secara objektif 

dari perlakuan yang diberikan dengan skor 0-4 dimana efek yang sempurna 

merupakan gambaran dari nilai 4. Cohen (1998) membagi Effect Size 

menjadi tiga kategori. Effect Size memiliki efek kecil (0,20) efek sedang 

(0,50) dan efek besar (0,80).  

Effect Size dapat dilihat menggunakan Eta Square dan Partial 

Square. Eta Squared (ƞ²) merupakan proporsi varians total yang dijabarkan 

oleh suatu variabel. Sedangkan Partial Eta Squared (ƞp²) merupakan sebuah 
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proporsi varians dari suatu variabel yang tidak dapat dijabarkan oleh 

variabel lainnya (Field,2009:791). 

Rumus Cohen: 

 

 

   𝜂2=
        

       
   𝜂p2=

        

                
 

Keterangan: 

𝜂2  = eta square 

𝜂p2  = partial eta square 

         =proporsi varians efek 

        = proporsi varians total 

         = proporsi varians residu 

 

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.8.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPS SMAN 2 Singaparna, 

Kp. Pangmeungpeuk RT 03 RW 08, Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 

3.8.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan  Januari 2019 

sampai dengan bulan Juni 2019 mulai dari tahap persiapan sampai akhir. 

Perincian jadwal kegiatannya pada Tabel 3.20. 
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Tabel 3.20 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

No 

 

 

Jenis Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Januari 

2019 

Febuari  

2019  

Maret  

2019 

April  

2019 

Mei 

2019  

Juni 

2019  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Mengajukan 

judul 

                        

2 Menyusun dan 

bimbingan 

proposal  

                        

3 Seminar 

proposal 

                        

4 Mendapatkan 

surat izin 

penelitian  

                        

5 Persiapan 

penelitian 

dengan 

menyusun 

perangkat 

pembelajaran 

dan instrument 

penelitian 

                        

6 Uji coba 

isntrument 

penelitian 

                        

7 Memberikan 

pretest 

                        

8 Melaksanakan 

penelitian 

                        

9 Memberikan 

posttest 

                        

10 Pengolahan 

data 

                        

11 Penyusunan 

skripsi  

                        

12 Sidang skripsi                         

13 Memfungsikan 

Hasil 

                        

 

 


