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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian regresi, yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah subyek penelitian 

untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variable dependen, bila 

nilai variable independen di manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan 

(Sugiyono, 2007:260).  

3.1.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdalem dan 

Sekolah Dasar Negeri 3 Reco, gugus Handayani yang berada di Kecamatan 

Kertek Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah pada Semester I tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V SD di 

gugus Handayani yang terdiri dari 9 SD yaitu: SD 1 dan 3 Kertek, SD 1 dan 2 

Sumberdalem, SD 1 dan 3 Reco, SD 1 dan 2 Karangluhur, dan SD Surengede. 

Nama SD dalam populasi tersebut dijelaskan secara rinci pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 
 Jumlah populasi SD Gugus Handayani 

Tahun 2010/2011 
Nama SD Status  Jumlah Siswa Kelas V 

(anak) 
SD N 1 Kertek Imbas 21 
SD N 3 Kertek Imbas 32 
SD N 1 Karangluhur Imbas 23 
SD N 2 Karangluhur Inti 30 
SD N 1 Reco Imbas 23 
SD N 3 Reco Imbas 25 
SD N1 Sumberdalem Imbas 22 
SD N 2 Sumberdalem Imbas 31 
SD N 1 Surengede Imbas 24 

Jumlah total  231 
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3.2.2. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Purposive Quota Random Sampling. Pengambilan sampel kelas V 

didasarkan pada status sekolah yakni sekolah yang berstatus SD imbas, 

selanjutnya dilakukan pemilihan SD berdasarkan jarak lokasi dari jalan raya 

Kertek-Wonosobo yakni SD N 1 Sumberdalem berada 300 meter dari jalan raya 

dan SD N 3 Reco berada 200 meter dari jalan raya. Pemilihan jarak dengan jalan 

raya didasarkan pada adanya kesamaan perilaku siswa, kemudian sampel yang 

diambil sejumlah quota yang ditentukan yakni sebanyak 20% dari jumlah 

populasi (231 siswa) yakni 47 siswa dari 2 SD. Dari SD Negeri 1 Sumberdalem 

berjumlah 22 siswa dan SD Negeri 3 Reco berjumlah 25 siswa. Penjelasan secara 

rinci disajikan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2  
Jumlah Sampel SD Gugus Handayani 

Tahun 2010/2011 
Nama SD Status Sekolah Jumlah Siswa Kelas V 

(anak) 
SD N 1 Sumberdalem Imbas 22 
SD N 3 Reco Imbas 25 

JumlahSiswa 47 
 

3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel Kreativitas  

Kreativitas merupakan variabel pengaruh (X). Kreativitas adalah sesuatu 

perilaku yang dilakukan siswa yang berupa: 

(a) Rasa ingin tahu yang diukur dengan frekuensi bertanya pada saat melakukan 

percobaan, banyaknya menjawab ketika berdiskusi dengan temannya dalam 

kerja kelompok, lamanya melakukan percobaan. 

(b) Keterbukaan terhadap pengalaman yang diukur dengan kesediaan 

mendengarkan pendapat teman, kesediaan merespon pendapat teman, 

kesediaan menyampaikan pendapatnya.  

(c) Mau menerima resiko yang diukur dengan frekuensi menjawab pertanyaan 

atas penjelasannya, banyaknya kegagalan yang diupayakan untuk diatasi. 

Variabel Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil usaha yang diperoleh siswa melalui proses belajar 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, yang diukur melalui tes. 
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan teknik observasi dan teknik penilaian tes, dengan instrumen lembar 

observasi, rubrik penilaian, dan butir-butir soal tes. Di bawah ini disajikan kisi-

kisi kreativitas. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisiinstrumentkreativitas 

Variabel Indikator Instrumen Skor 
Kreativitas 1. Rasa ingintahu 

yang tinggi 
- Frekuensi bertanya pada saat 

melakukan percobaan 
- Banyaknya menjawab ketika 

berdiskusi dengan temannya 
dalam kerja kelompok 

- Lamanya melakukan 
percobaan. 

…. kali 
 
 
 

.... kali 
 

…. menit 
 2. Keterbukaan 

terhadap 
pengalaman 
dan 
pengetahuan 

- Kesediaan mendengarkan 
pendapat teman 

- Kesediaan merespon pendapat 
teman 

- Kesediaan menyampaikan 
pendapatnya 

Sedia/tidak 
 
Sedia/tidak 

 
Sedia/tidak 

 3. Mau menerima 
resiko 

- Frekuensi menjawab atas 
penjelasannya 

- Banyaknya kegagalan yang 
diupayakan untuk diatasi 

 
…. kali 

 
…. kali 

Tes.Tes digunakan untukmengukur hasil belajar. Adapun kisi-kisi soal tes 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 
Kisi-Kisi Instrumen Tes Materi Pembelajaran IPA 

 
No StandarKompetensi KompetensiDasar Indikator Item 
1 Memahamihubungan

antarasifatbahandeng
anpenyusunnyadanpe
rubahansifatbendaseb
agaihasilsuatu proses 

Menyimpulkanhasil
penyelidikantentang
perubahansifatbend
a, 
baiksementaramaup
untetap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Menjelaskan faktor-faktor yang 
menyebabkanperubahanpadabe
nda 
 

� Menganalisisperubahanbenda 
yang disebabkan:pemanasan, 
pendinginan, pembusukkan, 
perkaratan 

 
� Menyimpulkanperubahanwujud

suatubenda 
 
� Menyimpulkancontohperubaha

nwujud yang dapatdibalik 
 
� Menyimpulkancontohperubaha

nwujud yang tidakdapatdibalik 

 
3, 17 
 
 
6, 
1,12,16
, 4, 5, 
8, 14, 
7, 18 
 
2, 11, 
13 
 
9, 10, 
15, 19 
 
20 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Data  

Menurut Sugiyono (2010: 172) instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen 

soal-soal tes dan butir-butir pertanyaan kreativitas diuji tingkat validitas dan 

reliabilitas di SD N 3 Kertek dengan jumlah 32 siswa. Uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan SPSS 17.0 for windows Menurut Azwar 

(2008:204) menyatakan bahwa suatu item instrumen penelitian dianggap valid 

jika memiliki koefisien cerrected item total correlation � 0,2. 

Menurut Sugiyono (2010: 173) instrument reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas instrument digunakan kriteria yang 

dikemukakan oleh George dan Marley (Lindawati, 2009: 33) sebagai berikut: 

� � 0,7   tidak dapat diterima 

0,7< � � 0,8  dapat diterima 

0,8< � � 0,9  reliabilitas bagus 

� > 0,9   reliabilitas memuaskan 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes 

Hasil penghitungan validitas item pada instrumen soal tes dengan 

menggunakan SPSS 17.0 for Windows dapat dilihat dalam tabel 3.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Tes 

 
No  Standar 

Komepetensi 
Kompetensi 
Dasar 

Indikator No. 
Item 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Valid/ 
Tidak 
Valid 

1 Memahami 
hubungan 
antara sifat 
bahan dengan 
penyusunnya 
dan perubahan 
sifat benda 
sebagai hasil 
suatu proses 

Menyimpulkan 
hasil 
penyelidikan 
tentang 
perubahan sifat 
benda, baik 
sementara 
maupun tetap 

1.  Menjelaskan faktor-faktor 
yang menyebabkan perubahan 
pada benda 
 

3 -,311 Tidak 
valid 

17 ,375 Valid 
2.  Menganalisis perubahan 
benda yang disebabkan: 
pemanasan, pendinginan, 
pembusukan, perkaratan 

1 ,511 Valid 
4 ,564 Valid 
5 ,490 Valid 
6 ,145 Tidak 

valid 
7 ,197 Tidak 

valid 
8 ,249 Valid 
12 ,229 Valid 
16 ,347 Valid 
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18 ,539 Valid 
3. Menyimpulkan perubahan 
wujud suatu benda 
 

2 ,000 Tidak 
valid 

11 ,564 Valid 
13 ,315 Valid 

4.  Menyimpulkan contoh 
perubahan wujud yang dapat 
dibalik 
 

9 ,168 Tidak 
valid 

10 ,462 Valid 
15 ,474 Valid 
19 ,368 Valid 

5.  Menyimpulkan contoh 
perubahan wujud yang tidak 
dapat dibalik 

20 ,278 Valid 

 

Penghitungan ulangdari data sebelumnya setelah dikurangi item yang tidak 

valid, yaitu pada nomor 2, 3, 6, 7 dan 9 yang terdapat pada corrected item- total 

correlation, maka didapatkan hasil uji reliabilitas soal tes sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Reliabilitas Soal Tes 

Cronbach's Alpha N of Items 

.791 15 

 

Berdasarkan  tabel 3.6, maka Cronbach`s Alpha sebesar 0,791 untuk15 

item yang diuji. Berdasarkan kriteria George and Mallery (Lindawati, 2009: 33) 

cronbach`s alpha  masuk dalam kategori reliabilitas dapat diterima. Ini berarti 

bahwa soal tes reliabel untuk digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kreativitas 

Hasil penghitungan validitas item pada instrumen kreativitas siswa dengan 

menggunakan SPSS 17.0 for Windows dapat dilihat dalam tabel 3.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kreativitas Siswa 

SD N 3 Kertek 

Variabel Indikator Instrumen Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Valid
/tidak 
valid 

Kreativitas 1. Rasa ingin 
tahu yang 
tinggi 

- Frekuensi bertanya pada saat 
melakukan percobaan 

- Banyaknya menjawab ketika 
berdiskusi dengan temannya dalam 
kerja kelompok 

- Lamanya melakukan percobaan. 

 
0,971 

 
0,971 

 
0,907 

 
Valid 

Valid 

Valid 

 2. Keterbukaan 
terhadap 

- Kesediaan mendengarkan pendapat 
teman 

0,242 
 

Valid 
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pengalaman 
dan 
pengetahuan 

- Kesediaan merespon pendapat teman 
- Kesediaan menyampaikan 

pendapatnya 

0,417 
 

0,413 

Valid 
 
Valid 

 3. Mau 
menerima 
resiko 

- Frekuensi menjawab atas 
penjelasannya 

- Banyaknya kegagalan yang 
diupayakan untuk diatasi 

 
0,595 

 
0,723 

 
Valid 
 
Valid  

 

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa semua item valid, sedangkan 

untuk reliabilitasnya dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil uji reliabilitas kreativitas siswa SD N 3 Kertek 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.857 8 

 

Berdasarkan  tabel 3.8, maka Cronbach`s Alpha sebesar 0,857 untuk 8 item 

yang diuji. Berdasarkan kriteria George and Mallery (Lindawati, 2009: 33) 

cronbach`s alpha  masuk dalam kategori reliabilitas bagus. Ini berarti bahwa 

instrumen kreativitas reliabel untuk digunakan dalam penelitian. 

3.6 Uji Normalitas 

Uji normalitas variabel kreativitas siswa menggunakan One- Sample 

Kolmogrov-Smirnov Test. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 

17.0 for Windows. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana yaitu hubungan secara linier antara variabel dependen (X) dengan 

variabel independen (Y) yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu 

nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Pengolahan datanya 

dengan menggunakan SPSS for windows versi 17.0. 

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan 

nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di manipulasi/dirubah-rubah 

atau dinaik turunkan. 
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Rumus Regresi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh  antara prediktor X 

(kreativitas siswa) dan Y (hasil belajar). Dari perhitungan diperoleh harga t hitung 

kemudian di konsultasikan dengan harga t tabel dengan taraf signifikan 5%. Apabila 

t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


