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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu LPTK di Bandung. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan praktikum 

yang masih dipandu menggunakan panduan berisi instruksi langsung 

(cookbook) sehingga kreativitas mahasiswa kurang tergali secara optimal. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini terdiri dari: 

1) Mahasiswa calon guru kimia   

Mahasiswa calon guru kimia dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 

yang telah mengontrak mata kuliah kimia keahlian (kimia dasar, kimia 

organik, kimia anorganik, kimia anlitik, kimia fisik) dan mata kuliah keahlian 

profesi (belajar dan pembelajaran kimia), terdiri dari: mahasiswa semester 8 

yang sedang mengikuti PPL serta mahasiswa semester 4 angkatan 2014/2015. 

Secara lebih rinci terkait penggalian informasi dari sampel mahasiswa calon 

guru kimia di setiap tahap penelitian diuraikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Subjek mahasiswa calon guru kimia pada setiap tahap 

penelitian 

No. Tahap 

Penelitian 

Subjek 

Mahasiswa 

Tujuan Penggalian Informasi 

dari Subjek Mahasiswa 

1 Tahap studi 

pendahuluan 

5 mahasiswa 

semester 8 yang 

sedang mengikuti 

PPL  

Mengidentifikasi kreativitas 

awal dalam mendesain 

praktikum berbasis inkuiri pada 

tema banjir 

2 Tahap 

implementasi 

30 mahasiswa 

semester 4 

angkatan 

2014/2015 

Memperoleh hasil kreativitas 

mendesain praktikum berbasis 

inkuiri pada tema banjir serta 

keefektifan kegiatan pemodelan 

dalam mengembangkan 

kreativitas 
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2) Guru dan Dosen 

Guru dan dosen merupakan subjek pada tahap studi pendahuluan yang 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan praktikum. Secara detail, 

penggalian informasi mengenai pelaksanaan praktikum di SMA dilakukan 

terhadap 6 guru kimia pada enam sekolah yang berbeda (mewakili cluster 1, 2, 

3 sekolah negeri dan swasta di Kota dan Kabupaten Bandung). Sementara,  

pelaksanaan praktikum di LPTK dilakukan terhadap 1 dosen yang mengampu 

mata kuliah kimia dasar serta praktikum kimia dasar. 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

campuran (mixed methods), sebuah pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Adapun desain yang 

digunakan adalah eksploratoris sekuensial (Creswell, 2012). Pemilihan metode 

berkaitan dengan fokus tujuan penelitian yaitu mengembangkan kreativitas 

mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri pada 

tema banjir. Selain itu, pola teknik pengumpulan dan analisis data penelitian pun 

mempengaruhi terhadap proses pemilihan metode tersebut. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan dan analisis data kualitatif dilakukan pada tahap awal dengan tujuan  

untuk menggali permasalahan di lapangan secara mendalam. Selanjutnya diikuti 

dengan penelitian eksperimen yang melibatkan pengumpulan dan analisis data 

secara kuantitatif. Secara detail desain penelitian mixed methods eksploratoris 

sekuensial ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Mixed method ekploratoris sekuensial dalam penelitian 

   

 

 

Pengukuran 

kreativitas 

mendesain 

praktikum 

inkuiri 

Pengukuran 

kreativitas 

mendesain 

praktikum 

inkuiri 

Kegiatan 

Pemodelan 

praktikum 

berbasis inkuiri 

pada tema 

banjir 

Kuantitatif 
Kualitatif  

 Studi 

dokumentasi 

terkait 

dokumen 

pembelajaran 

di SMA dan 

LPTK 

 Observasi  

 Wawancara 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif 

 Tes 

kreativitas 

awal 

mendesain 

praktikum 

berbasis 

inkuiri pada 

tema banjir 

Interpretasi 

data 

kualitatif 

 Rancangan 

kegiatan 

pemodelan 

praktikum  

 berbasis 

inkuiri pada 

tema banjir 

 

Tahap Studi 

Pendahuluan 
Tahap Implementasi Tahap Evaluasi 

Kuantitatif 

 Angket 

tanggapan 

mahasiswa 

calon guru 

 Validasi 

LKS oleh 

guru dan 

dosen 

 

 

 

Interpretasi data kuantitatif 

 



37 
 

 
Khaerani Fauziah, 2015 
PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA CALON GURU KIMIA DALAM MENDESAIN 
PRAKTIKUM BERBASIS INKUIRI PADA TEMA BANJIR MELALUI KEGIATAN PEMODELAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Alur Penelitian 

Secara lebih detail, tahapan mixed methode eksploratoris sekeuensial yang 

dilakukan dalam penelitian ini digambarkan melalui alur penelitian yang 

ditunjukkan dalam Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 . Alur Penelitian 
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D. Langkah-langkah Penelitian mixed method eksploratosis sekuensial 

 Langkah dalam penelitian mixed methode eksploratoris sekuensial ini terbagi 

ke dalam tiga tahapan, sebagai berikut: 

1. Tahap studi pendahuluan   

a. Studi kepustakaan   

 Studi kepustakaan merupakan cara mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan kurikulum 2013, teori kreativitas, teori praktikum berbasis 

inkuiri, teori perancangan pembelajaran praktikum kimia, serta penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan yang 

dilakukan meliputi: 

1)  Menganalisis konsep kimia terkait tema banjir yaitu pada kurikulum 2013 

di SMA berkaitan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran serta kedalaman materi.  

2) Menganalisis materi kimia terkait tema banjir pada silabus dan SAP mata 

kuliah kimia yang akan diajarkan. Hasil analisis memberikan gambaran 

mengenai kedalaman materi yang harus diberikan pada mahasiswa calon 

guru. 

3) Mengkaji teori mengenai kreativitas yang terdiri dari keterampilan berpikir 

kreatif, sikap kreatif, tindakan kreatif. Lebih lanjut, setiap aspek kreativitas 

yang dikaji dijabarkan dalam berbagai indikator agar dapat dievaluasi. 

4) Mengkaji teori mengenai inkuiri sebagai pendekatan yang digunakan 

dalam pemodelan pembelajaran yang dirancang. 

5) Mengkaji teori mengenai praktikum (serta evaluasi praktikum) sebagai 

metode yang digunakan dalam pemodelan pembelajaran yang dirancang. 

6) Menganalisis jurnal-jurnal hasil penelitian terkait praktikum berbasis 

inkuiri, kreativitas, dan pengembangan kreativitas calon guru dalam 

mendesain praktikum berbasis inkuiri. Hasil analisis yang diperoleh 

berfungsi untuk memperkuat, membandingkan, mengontraskan dan 

memposisikan kedudukan penelitian yang akan dilakukan.   
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b. Studi lapangan   

Studi lapangan pada penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis 

pelaksanaan praktikum di SMA dan LPTK dalam mengembangkan 

kreativitas peserta didik pada materi yang teridentifikasi terkait dengan tema 

banjir. Secara terperinci informasi yang dikembangkan adalah mengenai 

penggunaan LKS, aktivitas bertanya dan 2) menganalisis kreativitas awal 

mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri 

pada tema banjir. Adapun untuk menjaring semua informasi yang akan 

dieksplor pada penelitian ini digunakan instrumen berupa lembar wawancara, 

lembar observasi dan tes kreativitas awal.  

Instrumen sebelum digunakan dalam penelitian divalidasi terlebih dahulu 

oleh dosen pembimbing selaku validator internal. Dari hasil validasi 

ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan instrumen sehingga 

dilakukan revisi sampai instrumen yang disusun dianggap layak untuk 

digunakan. Adapun hasil penjaringan informasi dari penelitian yang 

dilakukan kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam pengembangan 

perlakuan. 

c. Perancangan kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada 

tema banjir 

Tahapan yang dilakukan setelah berbagai permasalahan tergali adalah   

perancangan kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. 

Hal ini dilakukan sebagai solusi atas permasalahan pembelajaran praktikum 

yang terjadi di lapangan. Tahapan perancangan disusun berdasarkan teori 

perancangan pembelajaran yang dikemukakan oleh Arifin, dkk. (2007), terdiri 

dari: 

1) Mengidentifikasi beberapa materi kimia yang dapat dikembangkan melalui 

tema banjir, dengan menggunakan referensi penyebab dan dampak  air 

banjir di lingkungan sekitar rumah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa  

berdasarkan referensi penyebab air banjir dapat dikembangkan materi 

hidrokarbon dan minyak bumi, koloid serta makromolekul. Sementara,  

berdasarkan referensi dampak air banjir dapat dikembangkan materi 
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larutan elektrolit dan nonelektrolit, reaksi redoks, hidrokarbon dan minyak 

bumi, koloid, elektrokimia dan makromolekul. 

2) Menganalisis keterkaitan antara materi yang dapat dikembangkan dari 

tema banjir dengan KI dan KD dalam kurikulum 2013. 

3) Merumuskan indikator kegiatan pemodelan, terdiri dari: merancang 

percobaan (keterampilan berpikir kreatif), menjelaskan proses kimia yang 

terjadi pada percobaan (penguasaan konsep), aktif bertanya (sikap kreatif), 

serta aktivitas do-modify-do yang dilakukan mahasiswa selama kegiatan 

pemodelan berlangsung (psikomotor). 

4) Menentukan materi pembelajaran yang dieksplor dalam kegiatan 

pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir, yaitu koloid 

(khususnya pada konsep daya bersih deterjen terhadap noda 

lemak/minyak). Eksplorasi materi koloid difokuskan di kegiatan 

pemodelan pertemuan pertama, artinya mahasiswa memperoleh contoh 

dari dosen terkait cara mendesain praktikum berbasis inkuiri pada materi 

tersebut. Setelah memperoleh contoh, di pertemuan kedua mahasiswa 

diberi kesempatan untuk mengeksplorasi materi kimia lainnya terkait 

dengan banjir sebagai dasar dalam mengembangkan praktikum berbasis 

inkuiri. 

5) Menentukan strategi pemodelan, terdiri dari: model, metode dan 

pendekatan.  

6) Merancang instrumen untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan pemodelan 

dalam mencapai indikator yang ditetapkan. 

Dalam proses penyusunan rancangan pemodelan, peneliti melakukan 

validasi internal kepada dosen pembimbing. Dari hasil validasi ditemukan 

kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan rancangan pemodelan sehingga 

dilakukan revisi dan bimbingan berulang kali hingga rancangan pemodelan 

yang disusun dianggap layak untuk digunakan dalam proses pemodelan 

praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. 
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d. Penyusunan instrumen penelitian 

Instrumen yang dibuat meliputi instrumen untuk mengevaluasi kreativitas 

(meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor) serta penguasaan konsep, 

validasi terhadap produk mahasiswa, dan tanggapan mahasiswa terhadap 

kegiatan pemodelan yang dilakukan. Instrumen untuk mengevaluasi ranah 

kognitif terdiri dari tes kreativitas (khususnya keterampilan berpikir kreatif) 

dan tes penguasaan konsep, digunakan pada saat pretes dan postes dengan 

tujuan untuk mengetahui peningkatan kedua aspek tersebut sebagai hasil dari 

kegiatan pemodelan yang telah dilakukan. Instrumen sikap dan tindakan kreatif 

berupa lembar observasi yang digunakan saat pemodelan berlangsung, 

penekanan peningkatan kreativitas dilihat dengan membandingkan hasil selama 

kegiatan pemodelan dengan hasil yang diperoleh saat studi pendahuluan. 

Instrumen lembar validasi terhadap produk mahasiswa digunakan pada tahap 

evaluasi, dengan tujuan untuk menganalisis kualitas LKS yang dikembangkan 

oleh mahasiswa. Adapun angket digunakan untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa terhadap kegiatan pemodelan sebagai upaya memfasilitasi 

mahasiswa dalam meningkatkan kreativitas mendesain praktikum berbasis 

inkuiri pada tema banjir.  

Semua instrumen divalidasi oleh validator internal, terkecuali validasi 

instrumen tes kreativitas dan penguasaan konsep yang melibatkan validator 

eksternal. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan banyak saran agar 

diperoleh suatu instrumen tes yang valid. Dari hasil validasi instrumen 

ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan instrumen penelitian 

sehingga dilakukan revisi dan bimbingan berulang kali hingga instrumen 

penelitian yang disusun dianggap layak untuk digunakan.   

2. Tahap implementasi  

Rancangan kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri hasil validasi 

selanjutnya diimplementasikan kepada mahasiswa calon guru kimia di salah satu 

LPTK. Pada tahapan ini digunakan metode pra-eksperimen dengan desain the One 

Group Pretest-Postest Design (Creswell, 2012), adapun gambaran desain tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Desain penelitian pada tahap implementasi 

Berdasarkan Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa tahap implementasi terdiri dari 

tiga tahapan, yaitu: 1) pretes, bertujuan untuk menganalisis kreativitas dan 

penguasaan konsep awal mahasiswa calon guru kimia dalam mendesain 

praktikum berbaisis inkuiri pada tema banjir; 2) implementasi rancangan kegiatan 

pemodelan, dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam 

mendesain praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir; dan 3) postes, dengan 

tujuan untuk menganalisis kreativitas dan penguasaan konsep akhir mahasiswa 

dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir.  

3. Tahap evaluasi 

Pada tahapan ini, dilakukan penjaringan tanggapan mahasiswa terhadap 

kegiatan pemodelan serta validasi terhadap produk yang dihasilkan oleh 

mahasiswa yaitu berupa LKS praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. 

Adapun LKS mahasiswa divalidasi oleh 3 orang guru dan 2 orang dosen. 

Selanjutnya, analisis hasil validasi mengarahkan pada kualitas LKS yang 

dikembangkan oleh mahasiswa. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan lima instrumen penelitian, yaitu: tes tertulis, 

lembar observasi, angket, lembar wawancara, dan handycam. Berikut adalah 

penjelasan detail mengenai masing-masing instrumen: 

1) Tes tertulis   

Tes tertulis dalam bentuk  uraian  bebas digunakan untuk mengevaluasi 

kreativitas (khususnya keterampilan berpikir kreatif) mahasiswa calon guru kimia 

dalam mendesain praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. Tes uraian bebas 

O1---------------X---------------O2 
*) 

O1 : pretes (tes kreativitas dan penguasaan konsep).
 

X   :kegiatan pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir.
 

O2 : postes (tes kreativitas dan penguasaan konsep)
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merupakan salah satu bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, dalam hal ini adalah 

keterampilan berpikir kreatif (Sugrue, 1994). Menurut Firman (2013) tes uraian 

bebas menuntut jawaban yang sangat terbuka, sehingga memberi kesempatan bagi 

peserta didik untuk secara bebas memperlihatkan keluasan dan kedalaman 

pengetahuan, serta kemampuan mengorganisasikan pikiran dan 

mengungkapkannya dalam bentuk karangan.  

Tes uraian bebas disusun berdasarkan indikator keterampilan berpikir kreatif 

yang telah ditentukan dalam kegiatan pemodelan. Tabel 3.2 berikut menunjukkan 

kisi-kisi dalam penulisan tes kreativitas untuk mengukur keterampilan berpikir 

kreatif (selengkapnya dapat dilihat pada di Lampiran B.4 halaman 161 serta soal 

tes di Lampiran B.5 halaman 166). 

Tabel 3.2. Gambaran kisi-kisi penulisan tes kreativitas 

No Indikator Jumlah 

Soal 

1 Mengajukan banyak cara penyelesaian permasalahan 

banjir melalui kegiatan praktikum berdasarkan referensi 

penyebab dan dampak air banjir di lingkungan sekitar 

rumah 

2 

2 Mengajukan banyak gagasan terkait prediksi faktor-faktor 

yang mempengaruhi daya bersih deterjen 

1 

3 Merancang prosedur dengan memodifikasi prosedur 

cookbook pada praktikum pencucian lemak menggunakan 

deterjen 

1 

Total soal 4 

 

Tes tertulis juga disusun untuk mengukur penguasaan konsep mahasiswa 

pada konsep dasar yang melandasi kegiatan praktikum berbasis inkuiri pada tema 

banjir,terutama berkaitan dengan proses kimia yang terjadi pada percobaan. Tabel 

3.3 berikut menunjukkan kisi-kisi dalam penulisan tes untuk mengukur 
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penguasaan konsep (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.4 halaman 161 

serta soal tes di Lampiran B.5 halaman 166). 

Tabel 3.3. Gambaran kisi-kisi penulisan tes penguasaan konsep 

No Indikator Jumlah 

Soal 

1 Menjelaskan mekanisme pencucian noda minyak dengan 

deterjen 

1 

2 Menggunakan konsep larutan elektrolit dan nonelektrolit 

dalam menjelaskan fenomena yang terjadi saat banjir. 

1 

Total soal 2 

 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi pada penelitian ini terdiri dari lembar observasi sikap 

kreatif serta tindakan kreatif mahasiswa calon guru dalam mendesain praktikum 

berbasis inkuiri pada tema banjir 

 

a. Lembar observasi sikap kreatif 

Lembar observasi sikap kreatif digunakan untuk mengukur aspek afektif yaitu 

sikap kreatif. Indikator sikap kreatif yang dianalisis adalah aktivitas bertanya 

(Munandar, 2012). Pemilihan indikator tersebut berkaitan dengan kedaaan di 

lapangan yang kurang mengekplor aktivitas bertanya yang merupakan inti dari 

kegiatan pembelajaran dengan metode praktikum berbasis inkuiri (Arifin, dkk., 

2000). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan hanya pada indikator aktivitas 

bertanya dengan tujuan agar diperoleh hasil pengembangan sikap kreatif yang 

optimal serta analisis yang mendalam. Selengkapnya instrumen dapat dilihat pada 

Lampiran B.7 halaman 175. 

 

b. Lembar observasi tindakan kreatif 

Lembar observasi tindakan kreatif digunakan untuk mengukur aspek 

psikomotor yaitu tindakan kreatif. Indikator sikap kreatif yang dianalisis adalah 

aktivitas do-modify-do yang dilakukan mahasiswa dalam mendesain praktikum 
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berbasis inkuiri. Selengkapnya instrumen dapat dilihat pada Lampiran B.8 

halaman 180. 

3) Angket tanggapan mahasiswa calon guru 

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap kegiatan 

pemodelan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. Indikator yang diukur 

dalam angket terdiri dari: 1) pembuatan LPG berbasis inkuiri pada tema banjir; 2) 

pembuatan LKS berbasis inkuiri pada tema banjir; 3) pelaksanaan pemodelan; dan 

4) motivasi menerapkan praktikum berbasis inkuiri pada tema banjir. Angket 

terdiri dari 15 pernyataan, dengan masing-masing 9 pernyataan positif serta 7 

negatif. Adapun angket dapat dilihat pada Lampiran B.11 halaman 186. 

4) Lembar wawancara   

Lembar wawancara digunakan pada studi pendahuluan dan tahap evaluasi. 

Instrumen ini bertujuan untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam 

dari guru mengenai pelaksanaan praktikum serta mahasiswa mengenai kegiatan 

pemodelan praktikum berbasis inkuiri yang telah dilakukan. Lembar wawancara 

guru dapat dilihat pada Lampiran B.1 halaman 151 dan mahasiswa di Lampiran 

B.12 halaman 189. 

 

F. Pengembangan Instrumen 

Pada pembahasan ini akan dikemukakan mengenai uji validitas. Uji validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keshahihan dari suatu tes. Suatu 

tes dikatakan valid atau shahih apabila tes dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji validitas 

konten.    

Validitas konten merupakan proses menetapkan perpresentasi item dengan 

domain kemampuan, tugas, pengetahuan dengan apa yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Wiersma dan Jurs, 2009). Ketercapaian validitas ini dapat 

diusahakan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi di bahan ajar. Hal 

ini dilakukan dengan mengkonsultasikan pada ahli sebanyak lima ahli. Setelah 

melakukan validitas pada ahli selanjutnya dihitung content validity ratio (CVR). 
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Nilai CVR menurut Wilson, dkk. (2013) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

N = Jumlah pakar panel 

n = Jumlah pakar panel yang menyatakan sesuai 

Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan hasil analisis  nilai CVR pada alat ukur tes 

kreativitas. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1 halaman 190. 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Nilai CVR tes kreativitas 

No. 

Soal 

Jumlah Validator Nilai CVR Keterangan 

1a 5 1 Digunakan 

1b 5 1 Digunakan 

3c 5 1 Digunakan 

3d 5 1 Digunakan 

 

Adapun Tabel 3.5 berikut ini menunjukkan hasil analisis  nilai CVR pada alat 

ukur tes penguasaan konsep. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1 

halaman 190. 

Tabel 3.5. Hasil Analisis Nilai CVR tes kreativitas 

No. 

Soal 

Jumlah Validator Nilai CVR Keterangan 

2 5 1 Digunakan 

3a 5 1 Digunakan 

 

 

G. Pengumpulan Data dari Instrumen   

CVR = 
𝑛−𝑁/2

𝑁/2
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Pengumpulan data dari instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini 

diperlihatkan pada Tabel 3.6.  

Tabel 3.6. Pengumpulan data dari instrumen penelitian 

Kebutuhan Teknik 

Pengumpulan 

data 

Instrumen Sumber  

data 

Waktu 

pengumpulan 

data 

Keterlaksanaan 

praktikum di 

SMA dan LPTK 

Wawancara Lembar 

wawancara 

Guru; 

Dosen;  

LKS dan 

LKM 

praktikum 

 

 

 

 

 

Tahap studi 

pendahuluan 

Observasi Lembar 

observasi 

Studi 

dokumentasi 

Lembar 

checklist 

Kreativitas awal 

mahasiswa dalam 

mendesain 

praktikum  

Tes  Tes 

kreativitas 

awal   

Mahasiswa 

(Semester 

VIII) 

Pengukuran 

keterampilan 

berpikir kreatif 

Tes Tes 

kreativitas 

Mahasiswa 

(semester 4) 

Tahap 

implementasi 

 

 

 
Pengukuran 

Penguasaan 

konsep 

Tes Tes 

penguasaan 

konsep 

Pengukuran sikap 

kreatif 

Observasi Lembar 

observasi 

Pengukuran 

tindakan kreatif 

Observasi Lembar 

Observasi 

Validasi produk 

mahasiswa 

Angket Lembar 

validasi 

Guru dan 

dosen 

Tahap evaluasi 

Tanggapan 

mahasiswa 

terhadap kegiatan 

pemodelan 

Angket Angket Mahasiswa Tahap evaluasi 

Wawancara Lembar 

Wawancara 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Kedua data bersifat saling melengkapi sehingga dapat menggambarkan 

temuan penelitian dengan sebaik-baniknya. Data kualitatif pada penelitian ini berupa 
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hasil observasi sikap kreatif serta tindakan kreatif. Adapun data kuantitatif diperoleh 

dari hasil pengukuran tes keterampilan berpikir kreatif, hasil pengukuran penguasaan 

konsep, hasil validasi terhadap LKS yang dikembangkan mahasiswa serta hasil 

penjaringan tanggapan mahasiswa terhadap kegiatan pemodelan. 

1) Menganalisis data kualitatif 

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara statistik deskriptif untuk 

menemukan kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan tersebut diungkapkan 

dalam kata-kata umum yang ada dalam Bahasa Indonesia berdasarkan nilai 

persentase (Tabel 3.7). 

Tabel 3.7. Tafsiran hasil persentase 

Persentase (%) Tafsiran 

0 Tidak ada 

1-25 Sebagian kecil 

Persentase (%) Tafsiran 

26-49 Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

51-75 Sebagian besar 

75-99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

(Riduwan, 2011) 

 

2) Menganalisis data kuantitatif 

a) Pengolahan data hasil pretes dan postes (tes kreatvitas dan 

penguasaan konsep) 

1. Memberikan skor pretes dan postes sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam instrumen tes kreativitas. 

2. Mengolah skor mentah menjadi nilai berdasarkan rumus berikut: 

Nilai= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

   



50 
 

 
Khaerani Fauziah, 2015 
PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA CALON GURU KIMIA DALAM MENDESAIN 
PRAKTIKUM BERBASIS INKUIRI PADA TEMA BANJIR MELALUI KEGIATAN PEMODELAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Menghitung N-gain dari hasil pretes dan postes menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Hake (1998). 

 N-gain= 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
  

 

Kriteria N-gain menurut Hake (1998) terdapat pada Tabel 3.8 

berikut. 

Tabel 3.8. Kriteria peningkatan kreativitas dan penguasaan konsep 

No Perolehan N-gain Kategori 

1 N-gain>0.7 Tinggi 

2 0,3<  N-gain  <0,7 Sedang 

3 N-gain<0.3 Rendah 

 

b) Pengolahan data dari lembar validasi LKS 

Tahapan pengolahan data yang diperoleh dari pengisian lembar validasi produk 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan skor     

Berikut ini adalah pemberian skor untuk setiap kriteria (terkait kebenaran isi 

serta keterbacaan komponen LKS dalam mengarahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan inkuiri) pada validasi produk yang dihasilkan mahasiswa calon guru. 

Skor 1 apabila kriteria sesuai dengan penilaian dan 0 apabila tidak sesuai dengan 

penilaian. 

2. Mengolah skor 

 Pengolahan skor dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang 

dikemukakan oleh Riduwan (2011) sebagai berikut: 

1) Menjumlahkan skor yang diperoleh secara keseluruhan 

 

2) Menentukan skor maksimal 

Skor maksimal = Skor tertinggi x jumlah observer 

3) Menghitung persentase   

           Persentase setiap aspek penilaian = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ  

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 % 
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4) Menghitung rata-rata persentase 

Rata-rata persentase = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝  𝑖𝑛𝑑𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
 x 100% 

5) Melakukan interpretasi persentase  

Untuk menyatakan kualitas produk yang dikembangkan oleh mahasiswa, maka 

digunakan kriteria interpretasi persentase seperti terlihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Kriteria interpretasi persentase 

Rentang skor (%) Kriteria
 

0-20 Sangat lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat 

(Riduwan, 2011)  

3) Pengolahan data dari angket tanggapan mahasiswa 

Tahapan pengolahan data dari pengisian angket tanggapan mahasiswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan Skor 

Pernyataan yang digunakan dalam skala Likert yang digunakan untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa adalah pernyataan positif dan negatif. Tujuan 

penggunaan kedua pernyataan dalam instrumen yang dikembangkan adalah agar 

responden teliti dan sungguh-sungguh dalam mengisi angket (Firman, 2013). Cara 

memberi skor pada angket tanggapan mahasiswa adalah skor 4 untuk pernyataan 

Sangat Setuju (SS),  skor 3 untuk pernyataan Setuju (S),  skor 2 untuk pernyataan 

Tidak Setuju (TS) dan  skor 1 untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Adapun untuk pernyataan negatif adalah kebalikan dari skor pernyataan positif, 

dengan rentang skor 4 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) sampai skor 1 untuk 

Sangat Setuju (SS). 

b. Mengolah Skor 
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Pengolahan skor angket tanggapan mahasiswa dilakukan dengan 

mengikuti tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Riduwan (2011) sebagai 

berikut: 

1) Menjumlahkan skor seluruh responden pada setiap item pernyataan yang 

terdapat dalam angket tanggapan mahasiswa. 

 

2) Menentukan skor maksimum 

Skor maksimum= skor tertinggi x jumlah responden 

3) Menghitung persentase skor setiap item pernyataan 

         Persentase setiap item pernyataan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ  

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  x 100 % 

4) Menghitung rata-rata persentase tanggapan mahasiswa 

Rata-rata persentase tanggapan siswa= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝  𝑖𝑡𝑒𝑚  

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑖𝑡𝑒𝑚
 x 100% 

5) Melakukan interpretasi persentase tanggapan mahasiswa 

Untuk menyatakan respon siswa terhadap mahasiswa terhadap desain 

pembelajaran tematik dengan metode praktikum berbasis inkuiri yang 

dikembangkan, maka digunakan kriteria interpretasi persentase seperti terlihat 

pada Tabel 3.9. 

 

 

  


