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d. Analisis Kreativitas pada Aspek Tindakan Kreatif 

Indikator tindakan kreatif yang dikembangkan dalam kegiatan pemodelan 

adalah terampil melakukan aktivitas do (melakukan praktikum dengan prosedur 

praktikum cookbook)-modify (memodifikasi prosedur praktikum dengan 

memvariasikan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil percobaan)-do 

(melakukan praktikum dengan prosedur baru hasil modifikasi). Adapun kegiatan 

pemodelan diselenggarakan dalam dua kali pertemuan. Berikut ini adalah 

pemaparan hasil observasi tindakan kreatif pada setiap pertemuan dan hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 halaman 205.  

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan pemodelan I, aktivitas modify 

merupakan aktivitas yang paling banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaanya. 

Prasyarat melakukan aktivitas modify adalah mahasiswa telah menetapkan  

variabel bebas yang akan diteliti. Sebelum menetapkan variabel bebas, mahasiswa 

terlebih dahulu diajak untuk mengamati kemasan deterjen dengan tujuan untuk 

menggiring mahasiswa pada penetapan variabel bebas berupa konsentrasi 

deterjen. Variabel itulah yang diharapkan oleh peneliti, karena dengan pengujian 

variabel konsentrasi deterjen akan menanamkan sikap peduli lingkungan. Namun, 

pada pelaksanaannya variabel tersebut tidak ada yang mengajukan. Hal ini 

semakin menguatkan teori modelling Bandura (dalam Hergenhahn dan Olson, 

2008) bahwa mahasiswa mempelajari apa saja yang mereka amati secara 

langsung. Adapun hasil pengamatan mahasiswa terhadap prosedur cookbook 

mengarahkan mahasiswa untuk menetapkan variabel waktu pengadukan 

(sebanyak 5 kelompok) serta jumlah deterjen (1 kelompok) sebagai variabel yang 

akan diteliti. Kecenderungan waktu pengadukan sebagai variabel yang dipilih oleh 

sebagian besar kelompok dikarenakan variabel tersebut dibuat sangat mencolok  

yakni 15 detik dalam prosedur yang telah peneliti siapkan.  

Aktivitas modify menuntut mahasiswa untuk melakukan kegiatan inkuiri 

berupa merumuskan hipotesis dan merancang percobaan. Pada saat perumusan 

hipotesis mahasiswa masih menemukan banyak kendala terutama dalam 

pembuatan kalimat hipotesis. Kalimat rumusan hipotesis berbentuk kalimat 

pernyataan yang merupakan hubungan antar variabel bebas dan terikat. Adapun 
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kalimat pernyataan yang diharapkan adalah “jika....maka...” atau “terdapat 

pengaruh x terhadap y”. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan banyaknya 

pemberian pertanyaan pengarah dari dosen model sehingga di akhir diperoleh 

rumusan hipotesis sesuai dengan yang diharapkan. 

Kendala lain yang dihadapi mahasiswa adalah dalam kegiatan perancangan 

praktikum. Pada kegiatan ini, mahasiswa dituntut untuk membuat prosedur 

percobaan baru hasil modifikasi dalam bentuk kalimat sebanyak satu paragraf. 

Rasional satu paragraf adalah membiasakan mahasiswa untuk berpikir dan 

mempertanyakan tahap demi tahap yang dilakukan, hal inilah yang menjadi 

kriteria dari pembelajaran inkuiri. Dalam LPG telah dicontohkan bahwa prosedur 

percobaan dibuat dalam satu paragraf yang merangkum jumlah alat dan bahan 

serta langkah pengerjaan. Namun, di awal pengajuan masih didapatkan 

mahasiswa yang membuat prosedur percobaan seperti prosedur pada LKS 

cookbook. Setelah diberikan tuntunan oleh dosen model, prosedur percobaan 

dibuat sesuai dengan yang diharapkan. 

Kegiatan pemodelan II dibangun berdasarkan bekal pengalaman yang 

diperoleh pada kegiatan pemodelan I. Kemampuan mendesain praktikum berbasis 

inkuiri pada tema banjir di kegiatan pemodelan I didapatkan mahasiswa melalui 

aktivitas do-modify-do dengan bimbingan dosen model pada setiap aktivitasnya. 

Sementara dalam kegiatan pemodelan II, intensitas bimbingan yang diberikan 

oleh dosen model pada kegiatan ini dikurangi sehingga mahasiswa lebih banyak 

mengontrol kegiatan pemodelan dan dosen model hanya mendampingi serta 

mengawasi kegiatan yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan pemodelan II, seluruh aktivitas yang 

mengarahkan mahasiswa pada kegiatan mendesain praktikum berbasis inkuiri 

pada tema banjir terlaksana dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

kegiatan pemodelan I berhasil mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman 

mengenai tahapan melakukan praktikum inkuiri yang dituntut dalam setiap 

aktivitas perancangan praktikum berbasis inkuiri.  

Aktivitas yang dilaksanakan di kelas hanya terbatas pada pengajuan praktikum. 

Aktivitas diawali dengan kegiatan merumuskan masalah serta membuat hipotesis. 
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Terlebih dahulu mahasiswa digiring untuk mengamati fenomena banjir melalui 

tayangan video yang menunjukkan penyebab dan dampak  banjir. Setelah itu, 

dosen memberikan pertanyaan yang menuntut respon mahasiswa untuk: 1) 

menganalisis fenomena yang muncul berdasarkan referensi penyebab dan dampak 

banjir; 2) mengaitkan fenomena dengan materi kimia; 3) mengidentifikasi 

praktikum yang dapat diterapkan di SMA; dan 4) mengidentifikasi perolehan 

materi kimia di perkuliahan. Adapun respon mahasiswa dapat dilihat pada gambar 

4.9 dan 4.10. 

 

 

Gambar 4.9. Penggalian ide terkait praktikum kimia SMA berdasarkan referensi 

penyebab air banjir di lingkungan sekitar rumah 

 

 

 

 



87 
 

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 

 

Gambar 4.10. Penggalian ide terkait praktikum kimia SMA berdasarkan referensi 

dampak air banjir di lingkungan sekitar rumah 

 

Ide praktikum yang tergali dari mahasiswa kemudian dievaluasi secara klasikal 

oleh mahasiswa dengan menggunakan acuan KD kimia SMA. Hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa ide praktikum terkait fotosintesis yang dari fenomena sawah 

yang gagal panen sebagai dampak banjir tidak sesuai dengan KD kimia SMA. 

Evaluasi kemudian berlanjut pada lingkup kelompok, pada kegiatan ini setiap 

kelompok harus memutuskan praktikum yang akan dilakukan. Dalam kegiatan ini 

pula, mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat rumusan masalah dalam 

bentuk pertanyaan sekaligus memberikan jawaban sementara (hipotesis) terhadap 

rumusan masalah yang dibuat. 

Jika dalam pemodelan I mahasiswa dipandu dengan menggunakan LPG untuk 

membuat desain praktikum inkuiri, maka dalam kegiatan ini LPG tersebut harus 

dirancang sendiri oleh mahasiswa. Pada awal aktivitas do, dosen model 

menginstruksikan mahasiswa untuk menggunakan media internet untuk 

memperoleh prosedur percobaan yang umum digunakan dalam kegiatan 

praktikum yang diajukan. Pelaksanaan praktikum berbasis inkuiri tidak terlepas 
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dari penggunaan internet sebagai sumber informasi, maka kemampuan mengakses 

internet harus dibekalkan juga kepada mahasiswa untuk mempermudah dalam 

mendesain praktikum inkuiri (NSTA, 2000).  

Rancangan percobaan yang telah diperoleh dituangkan dalam bentuk LPG. 

Komponen yang terdapat dalam LPG adalah judul, prosedur percobaan serta tugas 

melakukan kegiatan inkuiri. Berdasarkan hasil observasi, tidak ditemukan banyak 

kendala dalam pembuatan LPG, artinya mahasiswa sudah mampu membuat judul, 

prosedur percobaan dalam bentuk kalimat sebanyak 1 paragraf, serta berbagai 

tugas untuk melakukan kegiatan inkuiri. Setelah LKS tersebut selesai dibuat, 

mahasiswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Adapun 

pertanyaan yang dijawab hanya pada poin dugaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi percobaan, ide memodifikasi, proses kimia yang terjadi serta 

keamanan dari rancangan percobaan yang diajukan. Pembatasan pertanyaan yang 

harus dijawab oleh mahasiswa disebabkan oleh keterbatasan waktu sehingga 

kegiatan pemodelan II di ruang kelas hanya sampai pada pengajuan gagasan LPG. 

Pada tahap akhir, mahasiswa diarahkan untuk mempresentasikan LPG yang telah 

dibuat untuk mendapat feedback baik dari dosen model maupun teman sejawat. 

Hasil presentasi dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Secara keseluruhan setiap aktivitas yang tercakup dalam kegiatan pemodelan I 

dan II dapat dilakukan dengan baik oleh seluruh mahasiswa. Aktivitas yang 

dihadirkan dalam kegiatan pemodelan mampu mengembangkan aspek psikomotor 

mahasiswa. Hal tersebut terjadi karena aktivitas pada kegiatan pemodelan 

mendorong mahasiswa untuk  terus berpikir serta mengekspresikan segala sesuatu 

yang terdapat dalam pikiran dalam tindakan nyata. Keadaan demikian sesuai 

dengan teori pengembangan kreativitas yang dikemukakan oleh Munandar (2012) 

yang menyatakan bahwa kreativitas dapat dikembangkan selama kegiatan yang 

dihadirkan memberi banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir dan 

bertindak kreatif. 

 

 

 


