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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Firman (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian non-

eksperimen yang memaparkan fenomena dalam pembelajaran dengan ukuran-

ukuran statistik, seperti frekuensi, persentase, rata-rata, variabilitas (rentang dan 

simpangan baku), serta citra visual dari data misalnya dalam bentuk grafik. 

Dalam suatu penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi 

variabel atau menetapkan peristiwa yang akan terjadi. Tanpa melakukan observasi 

atau analisis apapun peristiwa tersebut tetap akan terjadi. Metode penelitian 

deskriptif  tepat digunakan dalam ilmu tingkah laku (behavioral sciences) karena 

bentuk tingkah laku yang enjadi pusat perhatian tidak dapat sengaja diatur  dalam 

latar atau setting realistis (Faisal, 1982).  

  

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI yang telah 

mempelajari topik asam basa. Penelitian atau pengambilan data dilakukan di salah 

satu MA yang berada di Kota Cimahi. Subyek yang diteliti pada penelitian ini 

adalah LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif bagi siswa SMA kelas XI dalam 

pembuatan indikator asam basa alami.  

 

C. Alur Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi beberapa tahap, seperti 

terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini. 
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Berdasarkan alur penelitian tersebut, langkah-langkah yang ditempuh 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap awal yang dilakukan adalah mengkaji kurikulum 2013. Dalam 

mengkaji kurikulum 2013 terbagi menjadi dua bagian yaitu mengkaji silabus 

kimia SMA dan pendekatan saintifik. Kajian silabus kimia SMA dilakukan 

dengan menganalisis KI dan KD yang menuntut kreativitas siswa. Kajian 

mengenai pendekatan saintifik dilakukan dengan mengkaji LKS pola 5M. LKS 

ini akan disesuaikan dengan KI dan KD yang menuntut kreativitas siswa. 

Kemudian dilakukan pula kajian terhadap indikator perilaku kreatif (William, 

1968) sebagai fokus penelitian dalam hal kreativitas siswa. Selanjutnya, dibuat 

pemetaan antara komponen LKS pola 5M terhadap indikator kreatif menurut 

William (1968). Setelah itu, dilakukan penyusunan produk awal mengacu pada 

data yang didapat dari studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap 

penyusunan produk awal ini terdiri dari dua subtahap, yaitu konstruksi LKS pola 

5M bermuatan nilai kreatif dan penyusunan instrumen penelitian yaitu lembar 

validasi konstruk, lebar validasi konten dan lembar validasi non-experimental 

(berupa angket). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan validasi Lembar Kerja Siswa kepada lima 

validator yang terdiri dari dua orang dosen ahli dan tiga orang guru kimia SMA. 

Selanjutnya, peneliti melakukan revisi LKS berdasarkan hasil validasi serta 

menyusun kembali konstruksi LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif pada  

pembuatan indikator asam basa alami. Setelah LKS dinyatakan valid, kemudian 

dilakukan uji coba terbatas kepada sembilan siswa SMA yang berada di Kota 

Cimahi. Setelah itu, dilakukan pengisian angket oleh siswa. Kemudian dilakukan 

revisi terhadap LKS berdasarkan hasil pengolahan angket siswa. 

3. Tahap Pelaporan 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan dan analisis data kemudian 

diambil suatu kesimpulan.  

 

 

D. Definisi Operasional 

LKS adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan interaksi dari pendidik 

kepada peserta didik agar dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar, 

melalui praktek atau penenrapan hasil-hasil belajar untuk mencapat tujuan 

instruksional (Dahar, 1986). 

Pola 5M adalah proses pembelajaran yang terdiri dari lima pengalaman 

belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan (Permendikbud, 2013). Dalam LKS ini adanya perubahan 

tahap mengasosiasi menjadi membuat produk 

Kreativitas didefinisikan secara konsensual dan konseptual. Definisi 

konsensual menekankan pada produk kreatif yang dinilai tingkat kreativitasnya 

oleh pengamat yang ahli. Sedangkan definisi konseptual menekankan pada konsep 

tertentu tentang kreativitas yang dijabarkan pada criteria tentang bagaimana suatu 

hal disebut kreatif (Supriadi, 2001). 

LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif merupakan media pembelajaran berupa 

lembar kerja bagi siswa yang di dalamnya mengikuti pola 5M (aktivitas belajar 

mulai dari mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan 

informasi, membuat produk sampai mengkomunikasikan) yang diberi muatan 

nilai kreatif berdasarkan sub-indikator perilaku kreatif yang dikembangkan oleh 

William (1968). 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Untuk dapat menjawab rumusan masalah dan mendapatkan data hasil 

penelitian, maka dibuat suatu instrumen penelitian yang disesuaikan dengan 

penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, digunakan tiga instrumen 

penelitian yaitu sebagai berikut. 

1. Lembar Validasi Konten 
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Validitas konten biasanya ditentukan melalui pertimbangan para ahli. Para 

ahli diminta untuk mengamati secara cermat semua item tes yang hendak 

divalidasi, kemudian mengoreksi item-item yang telah dibuat, pada akhir 

perbaikan, para ahli memberikan pertimbangan tentang cara agar tes tersebut 

menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur (Sukardi, 2013). Dalam 

penelitian ini digunakan dua jenis lembar validasi konten yaitu: 

a. Instrumen validasi kesesuaian sub indikator perilaku kreatif dengan 

pernyataan dalam LKS. Instrumen ini merupakan instrumen yang menyatakan 

hubungan atau kesesuaian antara sub indikator perilaku kreatif yang 

diintegrasikan dalam LKS dengan pernyataan dalam LKS. Pengisian 

instrumen ini dilakukan dengan mengisi kolom kesesuaian yaitu kolom SS 

(sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). 

Berikut merupakan format validasi kesesuaian sub indikator perilaku kreatif 

dengan pernyataan dalam LKS dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Validasi Kesesuaian Sub Indikator Perilaku Kreatif dengan 

Pernyataan dalam LKS 

No Pola 5M 
Sub Indikator 

Perilaku Kreatif  
Pernyataan dalam LKS 

Kesesuaian 
Ket. 

Reko- 
mendasi 

S
S 

S TS 
ST
S 

1 

Menga-
mati 

Feno-
mena 

Memberikan 
bermacam-macam 
penafsiran 
terhadap suatu 
gambar, cerita atau 
masalah. 

Menuliskan bermacam-macam 
informasi yang diperoleh 
berdasarkan gambar beberapa 
jenis bahan yang dapat 
digunakan sebagai indikator 
alami asam basa pada 
fenomena di atas 

  

  

Hal. 
1 

 

Instrumen validasi kesesuaian sub indikator perilaku kreatif dengan 

pernyataan dalam LKS secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.2 hlm. 

66.  

b. Instrumen validasi kesesuaian pernyataan dan instruksi dalam LKS. 

Instrumen ini merupakan instrumen yang menyatakan hubungan atau 

kesesuaian antara pernyataan dalam LKS dengan instruksi yang diberikan 

dalam LKS. Pengisian instrumen ini dilakukan dengan mengisi kolom 

kesesuaian yaitu kolom SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan 

STS (sangat tidak sesuai). Berikut merupakan format validasi kesesuaian 

pernyataan dan instruksi dalam LKS dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Validasi Kesesuaian Pernyataan dengan Instruksi dalam LKS 
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No Pola 5M Pernyataan dalam LKS  Instruksi dalam LKS 
Kesesuaian 

Ket. 
Reko-

mendasi 
S
S 

S 
T
S 

ST
S 

1 
Mengamati 
Fenomena 

Menuliskan bermacam-macam 
informasi yang diperoleh 
berdasarkan gambar 
beberapa jenis bahan yang 
dapat digunakan sebagai 
indikator alami asam basa 
pada fenomena di atas 

Tuliskanlah informasi 
yang kamu peroleh 
berdasarkan gambar 
beberapa jenis bahan 
yang dapat digunakan 
sebagai indikator alami 
asam basa pada 
fenomena di atas! 

  

  

 

 

Instrumen validasi kesesuaian pernyataan dan instruksi dalam LKS secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.3 hlm. 71. 

2. Lembar Validasi Konstruk 

Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur 

sebuah konstruk sementara. Validitas konstruk mengukur sejauh mana konstruksi 

sementara yang dibuat peneliti sudah sesuai dengan kriteria yang baik menurut 

teori (Sukardi, 2013). Dalam penelitian ini digunakan dua jenis lembar validasi 

konten yaitu: 

a. Instrumen validasi keefektifan kalimat dalam LKS. Instrumen ini digunakan 

untuk mengukur sejauhmana efektivitas kalimat yang digunakan dalam LKS. 

Keefektifan kalimat termasuk ke dalam syarat konstruk dalam penyusunan 

LKS. Pada instrument validasi konstruk berkaitan dengan kefektifan kalimat, 

terdapat dua aspek penilaian, yaitu kebahasan (bahasa yang digunakan baku 

dan menarik) dan kejelasan kalimat (kalimat yang digunakan mudah 

dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda). Berikut merupakan format 

validasi konstruk dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Validasi Keefektifan Kalimat dalam LKS 

Komponen 
LKS yang 
Dianalisis 

Indikator Keefektifan Kalimat 

Saran 

Kebahasaan Kejelasan Kalimat 

Baku Menarik 
Tidak 

Menimbulkan 
Makna Ganda 

Mudah Dipahami 

SS S TS 
ST
S 

SS S TS 
ST
S 

SS S TS 
ST
S 

SS S TS 
ST
S 

Fenomena  
                

 

Instrumen validasi keefektifan kalimat dalam LKS secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 1.4 hlm. 79. 

b. Instrumen tata letak dan perwajahan dalam LKS. Tata letak dan perwajahan 

merupakan syarat teknis dalam penyusunan LKS. Validasi konstruk pada 
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aspek tata letak dan perwajahan dibagi kembali menjadi tiga bagian, yaitu 

tulisan, gambar dan penampilan. 

Indikator tata letak dan perwajahan : 

1) Tulisan 

a) Ukuran huruf yaitu penilaian ukuran huruf memberikan kenyamanan dan 

penciptaan kesan menarik dalam membaca LKS. 

b) Jenis huruf yaitu pemilihan jenis huruf memberikan kenyamanan dalam 

membaca LKS. 

c) Lebar spasi yaitu pemilihan lebar spasi dapat menata huruf dengan 

pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia. 

2) Gambar 

a) Artistik yaitu keteraturan dalam pengulangan warna, bentuk, garis, dan huruf.  

3) Penampilan 

a) Keseimbangan yaitu LKS yang dikembangkan sudah menafsirkan bidang 

kertas yang tersedia. 

b) Kesatuan  yaitu komponen dalam LKS memiliki kesatuan hubungan antar 

satu unsur dengan unsur lain membentuk hubungan yang utuh sehingga lebih 

bermakna. 

c) Proporsi yaitu perbandingan yang sesuai antara format dengan ukuran. 

Berikut merupakan format validasi konstruk dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Validasi Tata Letak dan Perwajahan dalam LKS 

No. Indikator Tampilan LKS 
Kesesuaian 

Saran 
SS S TS STS 

1. 

Tulisan      

Ukuran Huruf      

Jenis Huruf      

Lebar Spasi      

2. 
Gambar      

Artistik      

3 

Penampilan      

Proporsi      

Keseimbangan      

Kesatuan      

 

3. Lembar Validasi Ekologi 
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Instrumen yang ketiga yaitu lembar validasi ekologi. Lembar validasi ekologi 

berupa angket. Angket ini berisi tanggapan siswa mengenai muncul atau tidaknya 

sub-indikator perilaku kreatif yang harus dicapai ketika menggunakan LKS pola 

5M bermuatan nilai kreatif pada pembuatan indikator asam basa alami. Angket ini 

berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sub-indikator perilaku kreatif 

yang diintegrasikan dalam LKS. Angket dapat dilihat pada Lampiran 1.7 hlm 104. 

4. Rubrik Penilaian 

Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria penilaian untuk setiap jawaban siswa 

pada setiap tahapan pada LKS. Kriteria-kriteria tersebut berdasarkan pada sub-

indikator perilaku kreatif yang diintegrasikan pada setiap tahapan dalam LKS. 

Rubrik penilaian dapat dilihat pada Lampiran 1.8 hlm 106. 

F. Pengolahan Data 

Berikut merupakan cara pengolahan data yang telah diperoleh: 

1. Pengolahan Hasil Validasi 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari validator yaitu lima orang ahli yang 

terdiri dari dua dosen ahli dan tiga guru kimia SMA dapat dianalisis dan 

dikategorikan dari lembar kriteria validasi. Data yang berasal dari penilaian guru 

dan dosen diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemberian skor pada setiap item 

Pemberian skor pada setiap item dilakukan dengan menggunakan Skala 

Likert. Pemberian skor menggunakan Skala Likert dimodifikasi sesuai dengan apa 

yang tercantum pada penilaian. Penilaian terdapat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5  Skor lembar Penilaian berdasarkan Skala Likert 

No Jawaban item instrumen lembar penilaian Skor 

1 Sangat sesuai 4 

2 Sesuai 3 

3 Tidak sesuai 2 

4 Sangat Tidak sesuai 1 

       (Wiersma dan Jurs, 2009) 

b. Mengolah skor 

Pengolahan skor lembar penilaian guru dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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1) Memberikan skor dengan Skala Likert. Tabel Skala Likert dapat dilihat pada 

Tabel 3.6. 

2) Menentukan skor maksimal (jika responden memilih sangat sesuai pada Skala 

Likert). 

Skor maksimal = jumlah responden x bobot maksimal 

3) Menentukan skor setiap responden sesuai dengan nomor item pernyataan. 

4) Menjumlahkan skor responden. 

5) Menentukan persentase skor. 

Persentase skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

c. Penafsiran skor 

Penafsiran skor digunakan untuk mengetahui kategori persentase skor 

penilaian guru dan dosen. Kriteria interpretasi persentase skor menurut Riduwan 

(2015) dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Interpretasi Persentase Skor 

Rentang skor (%) Kategori 

0 Sangat lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat kuat 

 (Riduwan, 2015) 

Setiap kategori dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap 

yang diungkapkan dengan kata-kata yang disesuaikan dengan jenis pernyataan 

sikap yang diinginkan seperti untuk kategori sangat kuat dapat diartikan sebagai 

sangat sesuai jika ingin diperlihatkan hubungan antar dua variabel,  sangat baik 

jika memperlihatkan kualitas, dan sangat setuju jika memperlihatkan keyakinan 

(Riduwan, 2015). 

2. Pengolahan Angket Siswa 

Tahapan pengolahan data dari angket respon siswa adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan skor dengan Skala Likert. Tabel Skala Likert dapat dilihat pada 

Tabel 3.5. 

b. Menentukan skor maksimal (jika responden memilih sangat sesuai pada Skala 

Likert). 
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Skor maksimal = jumlah responden x bobot maksimal 

c. Menentukan skor setiap responden sesuai dengan nomor item pernyataan. 

d. Menjumlahkan skor responden. 

e. Menentukan persentase skor. 

Persentase skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

f. Menafsirkan skor 

Penafsiran skor digunakan untuk mengetahui kategori persentase skor 

tanggapan siswa. Kriteria interpretasi persentase skor menurut Riduwan (2015) 

dapat dilihat pada tabel 3.6. 

3. Pengolahan Jawaban Siswa pada LKS 

Tahapan pengolahan jawaban siswa pada LKS adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan skor berdasarkan rubrik penilaian yang dapat dilihat pada 

Lampiran 1.7 hlm 97. 

b. Menentukan skor maksimal (jika responden memilih sangat sesuai pada Skala 

Likert). 

Skor maksimal = jumlah responden x bobot maksimal 

c. Menentukan skor setiap responden sesuai dengan nomor jawaban pada LKS. 

d. Menjumlahkan skor responden. 

e. Menentukan persentase skor. 

Persentase skor = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

f. Menafsirkan skor 

Penafsiran skor digunakan untuk mengetahui kategori persentase skor jawaban 

siswa pada LKS. Kriteria interpretasi persentase skor menurut Riduwan (2015) 

dapat dilihat pada tabel 3.6. 

 


