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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Satori 

dan Komariah (2014:22) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan 

pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal yang terpenting 

dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna 

dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu 

pengembangan konsep teori. Penelitan kualitatif dapat didesain untuk memberikan 

sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan 

tindakan. Selanjutnya, Satori dan Komariah (2014:42) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian ilmiah dengan menyandarkan kebenaran pada sisi kriteria 

ilmu empiris yang berusaha untuk mengeksplorasikan, mendeskripsikan, 

menjelaskan, dan memprediksi kejadian-kejadian pada setting sosial. Pernyataan-

pernyataan ilmu empiris yang memiliki kebenaran ilmiah harus cocok dengan fakta 

pengetahuan yang didukung oleh evidensi (bukti) empiris. 

Dari penjelasan pendapat ahli di atas, diharapkan bahwa penelitian kualitatif ini, 

penulis dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hal yang dideskripsikan dalam penelitian 

ini adalah kemampuan dan tingkat berpikir kreatif siswa. Kemampuan dan tingkat 

berpikir kreatif siswa ditinjau dari indikator dan tingkat berpikir kreatif (dipaparkan pada 
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BAB II) dalam pemecahan masalah yang telah diberikan. Pendeskripsian ini akan 

ditelusuri melalui pengamatan langsung, yaitu dengan menganalisis hasil tes yang 

dikerjakan oleh subjek penelitian serta hasil wawancara yang dilakukan. Wawancara 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam berpikir kreatif siswa 

ditinjau dari indikator dan tingkat berpikir kreatif dalam penyelesaian masalahyang telah 

diberikan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dengan gaya kognitif field dependent 

dan field idependent dan masalah yang diberikan pada penelitian ini adalah materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

3.2 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu 

dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke 

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada 

kasus yang dipelajari. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi 

narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru, atau konsultan dalam penelitian. 

Karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pasif tetapi 

secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti dengan peneliti 

seperti yang peneliti ciptakan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut 

sampel statistik tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah 

menghasilkan teori.  
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Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber 

data pada situasi sosial tertentu yang menjadi subjek penelitiannya adalah benda, hal 

atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Oleh karena itu, 

subjek penelitian memiliki kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang 

gejala atau masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) dan field idependent (FI) 

dalam pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear dua variabel ditinjau 

dari indikator dan tingkat berpikir kreatif. Maka yang menjadi subjek penelitian 

adalah siswa yang bergaya kognitif field dependent (FD) dan field independent (FI) 

serta teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah teknik purposive sampling 

karena sampel tidak bisa dipilih secara acak. Seperti yang diungkapkan Satori dan 

Komariah (2014:50) penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan 

secara purposive, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau 

tujuan tertentu.  

Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Batanghari yang menjadi 

populasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent dan field independent pemilihan subjek penelitian ini 

dilakukan berdasarkan hasil tes perseptual yang dikemukakan oleh Witkin yaitu 

Group Embedded Figures Test (GEFT) dan dicocokan dengan ciri-ciri dan 

karakteristik siswa dependent dan independent secara teoritis. Setelah menemukan 
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siswa yang memiliki tipe field dependent dan field idependent dengan ciri-ciri dan 

karakteristik yang kuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2010:219) yaitu 

penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki 

lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu peneliti memilih orang 

tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya 

berdasarkan data atau informasi yang diperlukan dari sampel sebelumnya, peneliti 

dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data 

lengkap, praktek seperti ini dinamakan snowball sampling technique oleh Bogdan 

dan Biklen (Sugiyono, 2010:219). Selanjutnya subjek diberikan tes kemampuan 

berpikir kreatif yang berupa pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear 

tiga variabel yang telah dirancang dan disiapkan oleh peneliti dan soal/masalah 

tersebut berbentuk soal uraian. Sebelum digunakan, instrumen ini divalidasi oleh dua 

orang ahli matematika dan satu orang guru matematika SMA. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengacu pada 

tahap atau prosedur penelitian menurut Bogdan yang dimodifikasi oleh Moleong 

(2014:127). Tahap penelitian tersebut meliputi: (1) tahap pra-lapangan; (2) tahap 

pekerjaan lapangan; dan (3) tahap analisis data. 

3.3.1 Tahap Pra-lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengajuan proposal penelitian. 

2. Permintaan izin untuk melakukan penelitian di SMA N 1 Batanghari di kelas X. 
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3. Penyusunan instrumen penelitian, yaitu: soal Group Embedded Figures Test (GEFT), 

soal tes tertulis berupa pemecahan masalah materi sistem persamaan linear tiga 

variabel dalam bentuk uraian serta pedoman wawancara. Kemudian instrumen 

penelitian tersebut divalidasi oleh dua orang dosen pendidikan matematika dan satu 

orang guru matematika. Tujuan dari validasi tersebut agar soal tes yang diberikan 

benar-benar layak diujikan. Instrumen yang divalidasi adalah soal tes dan pedoman 

wawancara. Sedangkan untuk GEFT tidak melewati proses validasi. 

4. Permintaan izin penelitian sekaligus menyerahkan surat izin penelitian.  

3.3.2 Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Melakukan tes pemilihan subjek dengan memberikan tes GEFT kepada siswa 

sehingga diperoleh siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya 

kognitif field Idependent (FI).  

2. Melakukan tes dengan memberikan lembar tugas penyelesaian soal pemecahan 

masalah matematika materi sistem persamaan linear tiga variabel yang telah 

divalidasi kepada 4 orang subjek penelitian, hal ini merupakan triangulasi sumber. 

3. Melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan jawaban 

tertulis yang telah dikerjakan oleh siswa, hal ini merupakan triangulasi teknik. 

Hasil jawaban tertulis dan verbal (diperoleh saat wawancara) kemudian dikaji 

ketetapannya atau kekonsistenannya. 

4. Melakukan analisis terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan. 

5. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
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3.3.3 Tahap analisis data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teknik 

analisis data menurut Satori dan Komariah (2014:218-220) yaitu: 

1. Reduksi data (Reduction) merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Kegiatan reduksi 

data ini meliputi memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan data pada hal-hal 

yang penting. 

2. Penyajian data (Data Display) untuk memudahkan dan memahami apa yang 

terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan (Verification) merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  

3.4 Data Penelitian 

Data kualitatif adalah kumpulan informasi deskriptif yang dikonstruksi dari 

percakapan atau dalam bentuk naratif berupa kata-kata (Yaumi dan Damapolii, 

2014:101). Data dalam penelitian ini berasal dari hasil tes GEFT, hasil tes tertulis, 

dan wawancara yang diolah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui 

gambaran berpikir kreatif siswa dengan gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya 

kognitif field Independent (FI)  mengenai materi sistem persamaan linear tiga 

variabel. Oleh karena itu, data yang terkumpul berupa: 
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1. Jawaban tertulis siswa dari hasil tes gaya kognitif Group Embedded Figures Test 

(GEFT). 

2. Jawaban tertulis dari siswa dalam bentuk penyelesaian soal-soal materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

3. Pernyataan siswa dalam bentuk lisan melalui hasil wawancara.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu 

sendiri yaitu peneliti. Nasution (Satori dan Komariah, 2014:62) menegaskan hanya 

manusia sebagai instrumen yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, 

membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan 

atau perbuatan responden. Sebagai “key instrument” peneliti membuat sendiri 

seperangkat alat observasi, pedoman wawancara, dan pedoman penilaian 

dokumentasi yang digunakan sebagai panduan umum dalam proses pencatatan. 

Sebagai instrumen utama, kedudukan peneliti berfungsi sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. Selain itu, peneliti terjun langsung ke lapangan serta 

berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara. 

Sebagai instrumen, peneliti tidak melakukan intervensi ketika subjek mengisi tes 

gaya kognitif GEFT, menyelesaikan jawaban tes tertulis dalam bentuk penyelesaian 

soal-soal sistem persamaan linear tiga variabel, maupun dalam proses menjawab 

pertanyaan wawancara. 
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Instrumen pendukung penelitian yang lainnya adalah: (1) Group Embedded 

Figures Test (GEFT) untuk mengetahui gaya kognitif siswa apakah tergolong field 

dependent (FD) dan field idependent (FI) (2) Lembar soal matematika berupa 

pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga variabel untuk 

mengungkap berpikir kreatif siswa berdasarkan aspek berpikir kreatif (3) Pedoman 

wawancara yang digunakan untuk mengetahui secara mendalam berpikir kreatif siswa 

berdasarkan aspek berpikir kreatif dalam pemecahan masalah pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

3.5.1 Group Embedded Figures Test (GEFT)  

Instrumen Group Embedded Figure Test (GEFT) digunakan untuk 

menentukan gaya kognitif. GEFT yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan 

oleh Witkin dalam Rufi’i (2011:91-92), pertimbangan menggunakan GEFT dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tes ini dilengkapi latihan pada bagian awalnya, sehingga pebelajar dapat 

mengerjakan tes ini dengan jelas karena telah dilatih sebelumnya. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tes ini cukup singkat (sembilan belas 

menit). 

3. Tes ini mudah diadministrasikan, tidak memerlukan keterampilan dan keahlian 

khusus. 

4. Tes ini valid dan reliabel karena sudah mengalami sejumlah pengujian.  

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pebelajar menemukan sebuah 

bentuk sederhana yang tersembunyi dalam suatu pola yang kompleks. Tes yang 
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berbentuk gambar ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama mencakup tujuh 

buah gambar, bagian kedua dan ketiga masing-masing terdiri dari sembilan gambar. 

Bagian pertama untuk latihan, sehingga hasilnya tidak diperhitungkan sebagai gaya 

kognitif. 

Alokasi waktu untuk mengerjakan bagian pertama adalah dua menit. Bagian 

kedua dan ketiga merupakan tes gaya kognitif yang sesungguhnya, dimana waktu 

yang dialokasikan untuk menyelesaikan kedua bagian tersebut masing-masing 

sembilan setengah menit. Jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi 

skor 0, sehingga skor maksimal adalah 18. Untuk menentukan kelompok siswa yang 

mempunyai gaya kognitif field dependent (FD) dan gaya kognitif field independent 

(FI) digunakan kategori yang dirumuskan oleh Witkin (Rufi’i, 2006:92) yaitu skor 0 

sampai 11 dikategorikan sebagai kelompok field dependent (FD), skor 12 sampai 

dengan 18 dikategorikan sebagai kelompok field independent (FI). 

3.5.2 Lembar soal matematika 

Instrumen lembar soal matematika yang digunakan dalam penelitian ini pada 

materi persamaan linear tiga variabel yaitu lembar soal berupa pemecahan masalah 

untuk mengungkap kemampuan dan tingkat berpikir kreatif siswa berdasarkan 

indikator dan tingkat berpikir kreatif. Lembar soal tersebut berupa penyelesaian 

masalah materi persamaan linear tiga variabel secara uraian/essai. Alasan soal yang 

diberikan dalam bentuk uraian/essai adalah karena soal uraian/essai menuntut 

penyelesaian yang rinci sehingga peneliti dapat melihat langkah-langkah siswa saat 

menyelesaikan soal serta memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan 
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menggambarkan berpikir kreatif atas ide-ide penyelesaian dari permasalahan yang 

diberikan. 

Peneliti berusaha merancang instrumen berupa soal pemecahan masalah untuk 

mengungkapkan berpikir kreatif siswa dalam menghadapi soal-soal dengan cara 

mengingat atau mengkonstruksi hubungan pada pengetahuan yang telah siswa miliki. 

Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan menentukan ketercapaian aspek berpikir 

kreatif dan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa yang dilihat dari siswa yang 

memiliki gaya kognitif dependent dan idependent . Soal-soal yang dibuat tersebut 

diharapkan akan dapat menunjukkan berpikir kreatif siswa dengan gaya kognitif field 

dependent (FD) dan field idependent (FI)   pada materi sistem persamaan linear tiga 

variabel. Lembar tugas tersebut disusun berdasarkan indikator dari aspek-aspek 

berpikir kreatif. 

Adapun kesesuaian indikator tersebut terlihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Kesesuaian Bentuk Soal dan Indikator Berpikir Kreatif 
Tingkat Indikator Berpikir 

Kreatif 

Deskriptor Bentuk Soal 

(1) (2) (3) (4) 

Tingkat 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah dengan 

lebih dari satu 

solusi dan dapat 

mengembangkan 

cara lain untuk 

menyelesaikannya. 

Salah satu solusi 

memenuhi aspek 

kebaruan. Beberapa 

masalah yang 

dibangun 

memenuhi aspek 

kefasihan, 

fleksibilitas, dan  

1. Siswa dapat memahami masalah, 

menuliskan informasi yang 

terdapat pada soal kemudian 

menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya. 

2. Siswa menuliskan pemisalan agar 

mempermudah penyelesaian soal 

3. Siswa mampu menentukan model 

matematika dari informasi yang 

diperoleh dari permasalahan 

4. Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara 

dengan lancar dan tepat. 

5. Siswa dapat menyelesaikan cara-

cara yang telah dirancang sesuai  

1. Menentukan 

persamaan yang 

diperoleh dari 

masalah yang 

diberikan. 

2. Menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

3. Menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

dengan metode lain 

atau cara lain dari 

jawaban sebelumya 

4. Mengungkapkan 

kecocokan dan 
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(1) (2) (3) (4) 

 kebaruan. alur penyelesaian dan perhitungan 

yang fleksibel dan benar. 

5. Siswa mampu memberikan 

jawaban yang baru atau unik dan 

lebih efektif daripada yang lainnya 

dengan tepat dan sesuai dengan 

aturan matematika. 

6. Siswa memberikan kesimpulan 

pada setiap jawaban atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan. 

keefektifan 

penggunaan cara 

dalam menentukan 

himpunan 

penyelesaian  

 

Tingkat 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

menyelesaiakan 

masalah dengan 

lebih dari satu 

solusi, tetapi tidak 

bisa 

mengembangkan 

cara lain untuk 

menyelesaikannya. 

Satu solusi 

memenuhi aspek 

kebaruan. Pada 

tingkat ini juga 

siswa dapat 

mengembangkan 

cara lain untuk 

memecahkan 

permasalahan 

(fleksibilitas), 

namun tidak 

memiliki cara yang 

berbeda dari yang 

lain (kebaruan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. siswa dapat memahami masalah, 

menuliskan informasi yang ada 

pada soal dan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan untuk 

mempermudah penyelesaian soal 

3. siswa dapat menentukan model 

matematika dari informasi yang 

didapat dari permasalahan 

4. siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara 

atau solusi dengan lancar dan tepat. 

5. siswa belum mampu 

menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur 

penyelesaian dan perhitungan yang 

fleksibel dan benar. 

6. siswa dapat memberikan jawaban 

yang baru atau unik dan lebih 

efektif daripada yang lainnya 

dengan tepat dan sesuai dengan 

aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan atau 

memeriksa kembali atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan.  

 

atau  
1. siswa dapat memahami masalah, 

menuliskan informasi yang ada 

pada soal dan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan untuk 

mempermudah penyelesaian 

3. siswa dapat menentukan model 

matematika dari informasi yang  
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(1) (2) (3) (4) 

  didapat dari permasalahan 

4. siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara 

atau solusi dengan lancar dan tepat. 

5. siswa mampu menyelesaikan cara-

cara yang telah dirancang dengan 

sesuai alur penyelesaian dan 

perhitungan yang fleksibel dan 

benar. 

6. siswa belum mampu memberikan 

jawaban yang baru atau unik dan 

lebih efektif daripada yang lainnya 

dengan tepat dan sesuai dengan 

aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan atau 

memeriksa kembali atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan  

 

Tingkat 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

memecahkan 

permasalahan 

dengan satu solusi 

yang sifatnya 

berbeda dari yang 

lain (kebaruan) 

namun tidak 

memenuhi aspek 

kefasihan dan 

fleksibiliats atau 

siswa dapat 

menyelesaikan 

permasalahan 

dengan 

mengembangkan 

solusinya 

(fleksibilitas) 

namun bukan hal 

yang baru dan 

bukan pula jawaban 

lancar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. siswa memahami masalah, 

menuliskan informasi yang ada 

pada soal dan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan agar 

mempermudah penyelesaian soal. 

3. siswa dapat menentukan model 

matematika dari informasi yang 

didapat dari permasalahan. 

4. siswa belum mampu 

menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan lebih dari 

satu cara atau solusi dengan lancar 

dan tepat. 

5. siswa dapat menyelesaikan 

masalah dengan mengembangkan 

solusinya (fleksibel) dan dengan 

sudut pandang atau pendekatan 

yang berbeda. 

6. siswa belum mampu memberikan 

jawaban yang baru atau unik dan 

lebih efektif daripada yang lainnya 

dengan tepat dan sesuai dengan 

aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan atau 

memeriksa kembali atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan  
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(1) (2) (3) (4) 

  atau  
1. siswa dapat memahami masalah, 

menuliskan informasi yang ada 

pada soal dan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan untuk 

mempermudah penyelesaian 

3. siswa dapat menentukan model 

matematika dari informasi yang 

didapat dari permasalahan 

4. siswa belum mampu 

menyelesaikan permasalahan 

dengan menggunakan lebih dari 

satu cara atau solusi dengan lancar 

dan tepat. 

5. siswa belum mampu 

menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur 

penyelesaian dan perhitungan yang 

fleksibel dan benar. 

6. siswa dapat memberikan jawaban 

yang baru atau unik dan lebih 

efektif dengan tepat dan sesuai 

dengan aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan atau 

memeriksa kembali atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan 

 

Tingkat 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

menyeelsaikan 

permasalahan 

dengan lebih dari 

satu solusi  

(kefasihan) tetapi 

tidak dapat 

mengembangkan 

solusinya dan tidak 

memenuhi aspek 

kebaruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  siswa memahami masalah, 

menuliskan informasi yang ada 

pada soal dan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya. 

2. siswa menuliskan pemisalan untuk 

mempermudah penyelesaian 

3. siswa dapat menentukan model 

matematika dari informasi yang 

didapat dari permasalahan 

4. siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara 

atau solusi dengan lancar dan tepat. 

5. siswa belum mampu 

menyelesaikan cara-cara yang telah 

dirancang dengan sesuai alur 

penyelesaian dan perhitungan yang 

fleksibel dan benar. 

6. siswa belum mampu memberikan 

jawaban yang baru atau unik dan  
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(1) (2) (3) (4) 

  lebih efektif daripada yang lainnya 

dengan tepat dan sesuai dengan  

aturan matematika. 

7. siswa memberikan kesimpulan 

pada setiap jawaban atau 

mengembalikan jawaban yang 

diperoleh dengan pertanyaan yang 

diberikan 

 

Tingkat 

0 

Siswa tidak dapat 

menyelesaikan 

permasalahan 

dengan lebih dari 

satu solusi dan tidak 

dapat 

mengembangkan 

cara lain untuk 

menyelsaikannya. 

Dan juga tidak bisa 

menimbulkan solusi 

baru.  

 

1. Siswa tidak mampu memahami 

masalah dengan baik 

2. Siswa tidak mampu membuat 

alternatif jawaban maupun cara 

penyelesaian yang berbeda dengan 

lancar (fasih) dan fleksibel  

 

 

 

3.5.3 Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara dimaksud untuk membimbing peneliti dalam 

mengungkap kemampuan siswa dalam menyelesaikan tes tingkat kemampuan 

berpikir kreatif materi persamaan linear tiga variabel. Pedoman wawancara ini 

digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai jawaban tes kemampuan 

tingkat berpikir kreatif siswa sehingga peneliti dapat menelusuri tingkat kemampuan 

berpikir kreatif siswa secara lebih mendalam. 

Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan 

diajukan kepada subjek penelitian. Pedoman wawancara ini tidak baku artinya 

pertanyaan bisa berubah sesuai dengan kondisi subjek (jawaban yang ditulis subjek). 

Dalam pelaksanaannya penulis dapat mengembangkannya sesuai dengan kondisi 

yang sedang dialami saat itu, tetapi masih tetap berpedoman pada pedoman 
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wawancara. Data hasil wawancara berupa transkrip wawancara. Transkrip tersebut 

berisi pertanyaan-pertanyaan penulis dan jawaban subjek dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan. Berdasarkan transkrip tersebut, data tentang berpikir kreatif siswa 

berdasarkan jawaban dapat dianalisis. 

Tabel 3.2 Contoh Pertanyaan Pada Pedoman Wawancara 
No  Tahapan Penyelesaian Soal  Panduan wawancara  

 
1.  

 

Memahami masalah  

(Membaca soal untuk 

mengungkapkan makna tiap kalimat 

soal)  

a. Apa informasi yang diperoleh 

dari soal 

b. Apa yang diketahui dalam soal. 

c. Apa yang ditanya dalam soal.  

 

1. Setelah membaca soal, coba jelaskan apa yang 

kamu pikirkan tentang konsep soal tersebut? 

2. Apakah ada yang lain? Jelaskan! 

3. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang 

informasi yang terdapat dalam soal tersebut? 

4. Apakah ada yang lain lagi? Jelaskan! 

5. Apakah yang ditanyakan dalam soal tersebut?  

 

 
2.  

 

Membuat rencana untuk 

menyelesaikan masalah 

a. apakah ada yang bisa 

dimisalkan? 

b. apa bentuk penyelesaian yang 

diperlukan?  

 

1. Untuk mengerjakan soal, apa saja yang kamu 

lakukan untuk mempermudah penyelesaianmu? 

2. Dari informasi yang diperoleh pada soal, apa 

bentuk dan konsep penyelesaian yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut? 

3. Apakah kamu rencanakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut?  

 

3.  Melaksanakan penyelesaian soal  

(Membuat dan menyelesaikan model 

matematika menurut aturan-aturan 

matematika dengan perhitungan yang 

tepat sehingga mendapatkan jawaban 

dan solusi dari persoalan)  

1. Apa yang pertama kamu lakukan untuk 

membuat model matematika dan 

penyelesaiannya pada soal tersebut? 

2. Apakah kamu dapat menyelesaikan model 

matematika yang telah dirancang tentang 

konsep-konsep yang berhubungan dengan soal 

tersebut? Jelaskan! 

3. Apakah solusi yang kamu berikan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

4. Apakah ada solusi yang lain? Jelaskan! 

5. Apakah ada solusi lain yang lebih efektif yang 

dapat digunakan dalam menentukan himpunan 

penyelesaian dari persoalan yang diberikan?  

 

4.  Memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh (Mengembalikan jawaban 

pada soal semula)  

1. Setelah hasil kamu peroleh, Apakah kamu 

memeriksa kembali hasilnya? Jelaskan! 

2. Apa yang kamu periksa? Coba jelaskan! 

3. Apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap 

penyelesaian soal? Jelaskan! 

4. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu 

peroleh? Jelaskan!  
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3.5.4 Penilaian Instrumen Validasi Ahli 

Menurut Purnawanti (2014: 61-62) untuk data hasil instrumen dinilai sesuai 

dengan kriteria skala penilaian yaitu sebagai berikut: 

 1 =  setuju 

 2 = kurang setuju 3 = tidak setuju 

Tabel 3.3 Kriteria Jawaban Item Instrumen Validasi Beserta Skornya 

No Jawaban  Skor 

1 

2 

3 

Setuju 

Kurang setuju 

Tidak setuju 

3 

2 

1 

 

Skor penilaian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, perolehan 

persentase skor penilaian instrumen soal dan wawancara  diperoleh dari rumus : 

Rumus :     
                        

                              
       

Dimana PS adalah persentase skor penilaian instrumen soal dan wawancara. 

Hasil perhitungan persentase skor penilaian intrumen soal dan wawancara dihasilkan 

dalam bentuk persentase. Klasifikasi skor ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 

kualitatif dalam tabel 3.4  

Tabel 3.4 Kriteria Persentase Indikator Instrumen 
Tingkat validasi Kriteria Validasi 

85,01% - 100% Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi 

70,01% - 85% Cukup valid, atau dapat digunakan dengan revisi kecil 

50,01% - 70% Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar 

0% - 50% Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan 

Instrumen dikatakan baik atau layak digunakan jika dinyatakan valid oleh 

validator dengan rata-rata kriteria minimal valid.  
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Adapun gambar penyusunan instrumen penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur penyusunan instrumen 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan 

informasi atau faktor-faktor dilapangan. Teknik pengumpulan data sangat erat 

hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi 

arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data. Banyak masalah yang 

telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena teknik untuk 

Penyusunan 

Instrumen 

 

Draf Instrumen 

Dikonsultasikan 

dengan Validator 

Instrumen yang Layak 

Digunakan 

Layak 

Digunakan 

Revisi Keterangan: 

 : hasil yang diperoleh 

 : siklus jika diperlukan 

 : kegiatan yang dilakukan 

 : urutan kegiatan 

 :siklus jika diperlukan  
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memperoleh data yang dibutuhkan tidak menghasilkan data yang diinginkan 

(Komariah dan Satori, 2014:103). 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan memberikan tes GEFT untuk mendapatkan subjek penelitian.Setelah itu, 

subjek diberikan lembar penyelesaian soal pemecahan masalah yang terdiri dari 2 

soal berbentuk uraian. Selanjutnya, subjek di wawancara untuk melihat lebih lanjut 

terkait kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu seperti apa subjek dalam menghadapi 

soal-soal pemecahan masalah dengan cara mengingat atau mengkonstruksi hubungan 

pada pengetahuan yang telah di miliki dalam menyelesaikan soal matematika pada 

materi sistem persamaan linear tiga variabel. 

Setelah siswa mengerjakan soal tes berpikir kreatif, kemudian setelah itu 

dilakukan wawancara. Pada penelitian ini digunakan wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan beberapa inti 

pokok pertanyaan yang diajukan, yaitu peneliti membuat garis besar pokok-pokok 

pembicaraan, namun dalam pelaksanaan peneliti mengajukan pertanyaan secara 

bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara 

berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat 

wawancara berdasarkan situasi. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya (Komariah dan Satori, 2014:135). 

Langkah-langkah dalam melakukan wawancara sebagai berikut:  

1. Siswa diminta untuk membaca soal yang diberikan. 
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2. Siswa diwawancarai berdasarkan jawaban yang sudah dikerjakan pada tes tertulis. 

3. Pada saat wawancara, peneliti membuat catatan-catatan untuk mendapatkan data 

tentang aspek-aspek berpikir kreatif siswa terhadap respon yang telah diberikan. 

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti memberikan tes gaya kognitif yaitu Group Embedded Figures Test 

(GEFT) pada siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Batanghari. Tes ini digunakan 

untuk mengetahui gaya kognitif siswa. Peneliti memberikan waktu 19 menit 

kepada siswa untuk menyelesaikan tes gaya kognitif tersebut. 

2. Setelah itu, penulis mengecek dan memeriksa jawaban tes GEFT yang telah 

diselesaikan oleh siswa dan mencocokkan dengan diskusi kepada guru bidang 

studi berdasarkan kriteria dan karakteristik siswa dependent dan Independent 

secara teoritis untuk mendapatkan siswa yang bertipe field dependent (FD) dan 

field independent (FI) yang kuat guna dijadikan subjek penelitian. 

3. Pada hari yang berbeda, peneliti memberikan tes tertulis berisi soal-soal 

pemecahan masalah materi sistem persamaan linear tiga variabel yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa. 

4. Setelah itu, peneliti memeriksa jawaban untuk kriteria jawaban pemecahan 

masalah yaitu siswa merespon tugas yang diberikan dengan menjawab soal 

tersebut dengan mengeluarkan ide-ide yang baru dalam penyelesaian soal yang 

diberikan sehingga bisa diklasifikasikan pada tingkat tertentu. 
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5. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk mengungkap kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam penyelesaian soal pemecahan masalah kepada subjek 

yang bergaya kognitif field dependent dan field independent. Wawancara 

dilakukan untuk setiap nomor soal. 

6. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu mencari 

kesesuaian data yang diperoleh dengan teknik dan waktu yang sama tetapi sumber 

data berbeda. Sedangkan triangulasi tehnik adalah dengan sumber yang sama 

dilakukan dua tehnik yang berbeda. Triangulansi teknik dalam penelitian ini yaitu 

tes lembar soal matematika berupa soal pemecahan masalah materi sistem 

persamaan linear tiga variabel dan pedoman wawancara. Selanjutnya dapat 

dilakukan analisis kemampuan berpikir kreatif siswa dependent dan independent 

untuk memperoleh deskripsi ketercapaian aspek atau komponen berpikir kreatif 

siswa dan tingkat kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal.  

Secara lengkap prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dijelaskan 

dengan menggunakan diagram sebagai berikut. 
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Gambar 3.2 Teknik pengumpulan data 

3.7 Uji Kredibilitas Data 

Menurut Satori dan Komariah (2014:168), cara meningkatkan kredibilitas 

data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan 

Subjek dengan gaya kognitif field dependent dan  field independent 

Subjek n 

subjek 

 Pengumpulan data 

Subjek diberi soal 

pemecahan masalah 

Wawancara subjek 

Data jawaban tertulis 
Data hasil wawancara 

data 

cocok 

Data yang valid dan reliabel 

Data untuk dianalisis 

Keterangan: 

  :kegiatan yang dilakukan   :pilihan/pertanyaan 

  : hasil yang diperoleh   :urutan kegiatan 

   

   

Subjek 2 

subjek 

 

Subjek 1 

subjek 

 

Pemberian GEFT 
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pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, member chek. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan waktu. 

 Untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Melakukan triangulasi teknik dan sumber. Menurut Satori dan Komariah 

(2014:170-171), triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, 

sedangkan triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan 

waktu yang sama. Triangulasi teknik dilakukan dengan tujuan untuk mencari 

kesesuaian data yang telah dikumpulkan. Hasil wawancara dan hasil tes tertulis 

dikaji berdasarkan indikator berpikir kreatif siswa. Sedangkan triangulasi sumber 

dilakukan untuk mencari kesesuaian strategi kognitif siswa bergaya kognitif field 

dependent dan field independent pada kategori kemampuan pemecahan masalah. 

Dengan cara demikian diharapkan keseluruhan data saling menguatkan dan 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan dan tingkat 

berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2. Membuat catatan setiap tahapan penelitian dan dokumentasi yang lengkap.  
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3. Melakukan pentranskripan segera setelah melakukan pengambilan data. Hal ini 

dilakukan agar unsur-unsur subjektifitas peneliti tidak ikut mengintervensi data 

penelitian. 

4. Melakukan pengecekan berulang kali terhadap lembar jawaban dan transkrip 

wawancara agar diperoleh hasil yang sahih.  

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah menjadi 

bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan bentuk sesuatu yang diuraikan itu 

tampak dengan jelas sehingga dapat dimengerti permasalahannya. (Satori dan 

Komariah, 2014:200). Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Berdasarkan pengertian analisis data diatas, maka data hasil tes lembar soal 

matematika berupa pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga 

variabel maupun hasil wawancara dianalisis dengan mengacu pada indikator berpikir 

kreatif seperti yang telah dipaparkan pada BAB II. Pedoman penskoran berdasarkan 

indikator berpikir kreatif dengan teknik kategorisasi standar yang ditetapkan 

departemen pendidikan Nasional tahun 2006 pada tabel 3.5. Indikator berpikir kreatif 
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dikatakan memenuhi jika persentase mencapai minimal kategori sedang yaitu 55%-

75%. 

Tabel 3.5 Teknik Kategorisasi Standar 
Skor (dalam %) Kategori 

86-100 Sangat tinggi 

76-85 Tinggi 

55-75 Sedang 

35-54 Rendah 

0-34 Sangat rendah 

 

Penilaian yang digunakan peneliti untuk menentukan persentase sebagai berikut: 

Nilai persentase = 
                           

                    
×100% 

 

Hasil penyelesaian soal secara tulisan maupun wawancara akan dianalisis 

guna melihat berpikir kreatif subjek dalam menghadapi pemecahan masalah dengan 

cara mengingat atau mengkonstruksi pengetahuan dalam menyelesaikan masalah atau 

soal materi sistem persamaan linear tiga variabel. Sementara itu, analisis data dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknis analisis yang mengacu pada 

pendapat Miles dan Huberman (Satori dan Komariah, 2014:218) yang meliputi (1) 

reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.  

3.8.1 Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau 

memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasi data 

untuk disimpulkan dan diverifikasi (Yaumi dan Damapolli, 2014:138). Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi 
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data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada siswa yang hasil jawabannya 

mengacu pada aspek berpikir kreatif. 

3.8.2 Penyajian data 

Penyajian data mencakup berbagai jenis tabel, grafik, bagan, matriks, dan 

jaringan yang tujuannya untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang 

tersedia, dapat diakses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan 

mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan penyajian datanya (Satori dan 

Komariah, 2014:219). Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara 

sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif 

dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat 

memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.  

Dalam penyajian data pada penelitian ini adalah pengklasifikasian dan 

identifikasi data mengenai jawaban siswa berdasarkan indikator berpikir kreatif yang 

terdiri dari kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Jawaban siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika disimpulkan berdasarkan penyajian data. 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan dari Data yang Telah Dikumpulkan 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil analisis terhadap data yang telah 

terkumpul, baik hasil pekerjaan tertulis maupun yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada indikator tingkat berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan masalah pemecahan masalah pada materi sistem persamaan linear tiga 

variabel. 
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Menurut Miles & Huberman (Yaumi dan Damapolii, 2014:137), secara umum 

diagram teknik analisis data digambarkan pada gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram teknik analisis data 

Pengumpulan data 

reduksi 

Pemaparan data 

Analisis berpikir kreatif berdasarkan  indikator berpikir 

kreatif dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

Berpikir kreatif siswa dengan gaya kognitif FD dan FI 

Penarikan kesimpulan 

Kemampuan berpikir 

kreatif siswa meliputi: 

kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. 

Tingkat berpikir kreatif 

siswa meliputi tingkat 

0,1,2,3, dan 4. 

Temuan 

lain 

Keterangan: 

 : urutan kegiatan 

 : kegiatan yang dilakukan 

 : hasil yang diperoleh 

 


