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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  dan Desain Penelitian 

Penelitian eksperimen adalah cara terbaik untuk menegetahui sebab akibat 

dan  hubungan antara berbagai variabel penelitian. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pre experimental karena tidak adanya 

variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen dan 

sampel tidak dipilih secara random (Fraenkel & Wallen, 2012). 

Desain penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttest 

Design  (Fraenkel & Wallen, 2012) dengan  menambahkan beberapa  instrumen 

penelitian yang digunakan pengambilan data sebelum  pelaksanaan, saat 

pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.  Pada penelitian ini hanya akan digunakan 

satu kelompok eksperimen yang akan diberikan treatment dengan dilakukan 2  

kali tes yaitu sebelum  eksperimen dan sesudah eksperimen. Tes yang dilakukan 

sebelum eksperimen (pretest), dan tes yang dilakukan sesudah eksperimen 

(posttest). Sedangkan untuk metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis keterlaksanaan kegiatan pembelajaran.  

Setelah diberikan perlakukan, berdasarkan hasil pretest dan posttest 

dilakukan uji N-gain untuk mengetahui pengaruh dari penerapan metode 

pembelajaran yang digunakan terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan 

keterampilan berpikir kreatif siswa. pola desain penelitian ini secara umum 

disajikan pada Gambar 3.1. 

Sebelum Perlakuan Saat Perlakuan Setelah Perlakuan  

T1, T2 

 

X, 

O1, O2, P1, P2 

T1, T2 

P3, P4, P5, P6, W 

    Gambar 3.1.  Desain penelitian 

Keterangan: 

T1 : tes keterampilan berpikir kreatif 

T2 : tes kemampuan kognitif 

X : Perlakuan pada kelas berupa pembelajaran dengan DEEPER Scaffolding 

Framework 
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O1 : Observasi keterlaksanaan yang dilakukaan saat pembelajaran berlangsung 

O2 : Observasi aktivitas siswa secara deskriptif yang dilakukaan saat 

pembelajaran berlangsung 

W : Wawancara terbatas  yang dilakukan pada siswa setelah  pembelajaran 

dilaksanakan 

P1 : Penilaian aktivitas siswa (LKS) dilakukan saat pembelajaran dilaksanakan 

P2 : Penilaian hasil presentasi siswa yang dilakukan saat pembelajaran 

dilaksanakan 

P3 : Penilaian hasil proyek dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan 

P4 : Penilaian antar teman (peer assessment) dilaksanakan setelah 

pembelajaran dilaksanakan 

P5 : Tanggapan siswa dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan 

P6 : Angket pertanyaan  terbuka dilaksanakan setelah pembelajaran 

dilaksanakan 

Instrumen yang berupa tes diberikan ketika posttest setara dengan pretest. 

Instrumen yang digunakan sebagai posttest dan pretest dalam hal ini mengukur 

hasil belajar dalam ranah kognitif dan keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

telah divalidasi dan diujicobakan terlebih dahulu. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini di salah satu kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Negeri Grogol 

Kediri pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas 8 sebanyak 1 kelas yang akan mendapatkan materi alat optik. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena berdasarkan 

diskusi peneliti dengan guru kelas dan guru mata pelajaran fisika, peneliti 

menginginkan kelas dengan anak-anak yang interaksi antar teman atau interaksi  

dengan guru tinggi di dalam kelas. Hal ini dilakukan peneliti karena jangka waktu 

penelitian yang relatif singkat sehingga siswa yang lebih aktif  diharapkan akan 

lebih mempermudah mengenalkan pembelajaran yang baru bagi siswa. Maka dari 

pihak sekolah menentukan salah satu kelas dengan karakteristik yang diminta 

peneliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu kelas yaitu kelas 8 yang 
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terdiri dari 30 siswa dan diterapkan pembelajaran dengan DEEPER Scaffolding 

Framework. 

 

3.3. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel terikatnya pembelajaran adalah dengan 

DEEPER Scaffolding Framework, sedangkan variabel bebasnya adalah 

kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif. 

 

3.4. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini peneliti memberikan definisi operasional yang 

terdapat pada judul agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Adapun definisi 

operasioananya adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Keterampilan Berpikir Kreatif 

Keterampilan berpikir kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan proses berpikir kreatif saat 

menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep alat optik yang diberikan guru 

melalui tes awal dan tes akhir berupa soal essay. Indikator keterampilan berpikir 

kreatif dalam penelitian ini diantaranya siswa dapat mengemukakan sebanyak-

banyaknya ide untuk memecahkan suatu masalah, menghasilkan berbagai macam 

ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa, dan memberikan 

respon yang unik atau luar biasa.  

3.4.2 Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif adalah  hasil belajar yang  didasarkan pada tingkatan 

domain kognitif  Bloom revisi. Indikator kemampuan kognitif dalam penelitian ini 

dibatasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa yang akan diambil 

sampelnya yaitu siswa dapat mengingat materi yang diberikan, siswa dapat 

memahami materi dalam konteks yang lain, siswa dapat mengaplikasikan materi 

yang diterima ke dalam suatu permasalahan dan siswa dapat menganalisis suatu 

permasalahan berdasarkan materi yang telah diperoleh. Kemampuan kognitif 

siswa diukur sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan tes 

konseptual berupa tes terlulis bernentuk essay yang mencakup indikator-indikator 

kemampuan kognitif.  
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3.5. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi 

pendahuluan, persiapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan analisis hasil dan 

penyusunan laporan. 

 

3.5.1 Studi pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang kegiatan pembelajaran fisika di sekolah/madrasah yang akan dituju 

dengan cara mengamati proses belajar mengajar, melakukan wawancara dengan 

guru. Wawancara dilakukan adalah wawancara terbuka. Format wawancara 

terbuka dilampirkan pada Lampiran B.25.  Berdasarkan wawancara guru belum 

pernah melatihkan keterampilan berpikir kreatif, sebagian besar masih 

menggunakan metode ceramah, sehingga didapatkan masalah rendahnya 

keterampilan berpikir kreatif siswa di sekolah tersebut. 

Pada tahap ini studi literatur (tinjauan pustaka) dilakukan untuk 

memperoleh  teori yang kuat mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu untuk 

mengkaji temuan-temuan penelitian sebelumnya. Adapaun teori-teori yang dikaji 

berkaitan dengan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif. Hasil 

studi literatur selanjutnya digunakan sebagai landasan mengembangkan 

pembelajaran fisika dengan menggunakan DEEPER Scaffolding Framework. 

 

3.5.2 Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan peneliti menyusun pembelajaran dan mempersiapkan 

instrumen penelitian. Penyusunan perangkat pembelajaran dimulai dengan 

menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 untuk 

kelas VIII materi pokok alat optik, kemudian menganalisis materi pokok alat 

optik. Kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi indikator-indikator 

kemampuan kognitif  sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Penyusunan 

perangkat pembelajaran dan dilakukan studi kesesuaian antara hasil analisis 

materi dengan analisis indikator-indikator kemampuan kognitif dan keterampilan 
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berpikir kreatif yang berupa RPP dan LKS, dilanjutkan dengan membuat 

instrumen. Instrumen yang dibuat berupa tes dan non-tes, instrumen tes yang 

meliputi instrumen kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif dan non 

tes yaitu obeservasi keterlaksanaan, observasi aktivitas siswa, penilaian LKS, 

penilaian presentasi, penilaian hasil proyek, peer assessment, tanggapan siswa, 

angket pertanyaan terbuka dan wawancara siswa. Setelah itu peneliti meminta 

pertimbangan (judgement) intrumen tes penelitian kepada dosen ahli untuk 

mengukur validitas instrumen. Berikutnya peneliti melakukan  ujicoba instrumen 

untuk mengukur tingkat kemudahan, daya beda dan reliabilitas instrumen. 

Selanjutnya menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian dan kemudian 

menentukan soal yang layak digunakan sebagai instrumen penelitian.  

 

3.5.3 Tahap Pelaksanaan 

Setelah menentukan sampel dengan ditentukan oleh pihak sekolah, peneliti  

melakukan  pretest  pada kelas tersebut untuk mengetahui kemampuan kognitif 

dan keterampilan berpikir kreatif siswa. Kemudian peneliti menerapkan 

pembelajaran dengan DEEPER Scaffolding Framework dengan materi alat optik, 

melakukan observasi keterlaksanaan pembelajaran fisika dan observasi berupa 

pertanyaan terbuka. Ketika  pembelajaran berlangsung guru melakukan beberapa 

penilaian diantaranya: penilaian LKS dan penilaian presenasi. Setelah 

pembelajaran usai guru memebrikan beberapa penilaian dalam bentuk: penilaian 

hasil proyek, penilaian antar teman, tanggapan siswa, angket pertanyaan terbuka 

dan melakukan wawancara kepada siswa. Pada pertemuan terakhir  peneliti 

mengadakan  posttest  untuk  mengetahui peningkatan kemampuan kognitif dan 

keterampilan berpikir kreatif siswa setelah mendapat perlakuan. 

 

3.5.4 Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan 

Pada tahap analisis peneliti akan menghitung gain yang dinormalisasi (N-

gain)  kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif siswa. Untuk 

mengetahui besarnya efek pembelajaran, peneliti menganalisis kemampuan 

kognitif dan keterampilan berpikir kreatif  dengan menggunakan uji effect zie. 

Peneliti juga melakukan analisis data yang berupa: observasi keterlaksanaan, 
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observasi aktivitas siswa, penilaian LKS, penilaian presentasi. Penilaian hasil 

proyek, penilaian antar teman, tanggapan siswa, angket pertanyaan terbuka dan 

hasil wawancara siswa. Untuk lebih jelas mengenai prosedur penelitian yang akan 

dilakukan tergambar seperti Gambar 3.2 

Studi Pendahuluan 

(Masalah)

Tinjauan Pustaka

Penyusunan 

Instrumen

Penyusunan 

Perangkat 

Pembelajaran

· Tes Kemampuan 

Kognitif

· Tes Keterampilan 

Berpikir Kreatif

· Wawancar

a Guru

· Penilaian 

hasil proyek

· Penilaian 

antar teman

· Tanggapan 

siswa

· Angket 

pertanyaan 

terbuka

· Wawancara 

Siswa

· Observasi 

Keterlaksan

aan

· Observasi 

aktivitas 

siswa

· Penilaian 

LKS

· Penilaian 

Presentasi

Jugement instrumen oleh 

akhli

Uji coba Instrumen
Pembelajaran dengan 

menerapkan DEEPER 

Scaffolding Framework 

materi alat optik

Sebelum Pembelajaran

Sesudah Pembelajaran

Pengumpulan, 

Pengolahan dan 

Analisis Data

Penyususnan Laporan

 

Gambar 3.2 Diagram penelitian 

.  

3.6 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian diartikan sebagai alat yang dapat menunjang 

sejumlah data yang diasumsikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-

pertnyaan penelitian. Adapun rancangan intrumen yang digunakan oleh peneliti 
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terdapat pada Lampiran B.1. Instrumen ini digunakan setelah diuji tingkat 

validitas dan reliabilitasnya. Jika telah valid dan reliable, maka instrumen dapat 

digunakan. Hubungan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan 

pada penelitian inni dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data 

No Sumber 

Data 

Jenis Instrumen Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

1. Guru 

(observer)  

Lembar observasi 

keterlaksanaan 

aktivitasguru dan 

siswa 

Lembar observasi 

yang berisi data 

keterlaksanaan 

aktivitas guru dan 

siswa 

Format lembar 

observasi 

keterlaksanaan 

aktivitas siswa dalam 

bentuk check list ya 

dan tidak  

2. Siswa Lembar observasi 

deskriptif aktivitas 

siswa 

Lembar observasi 

yang berisi data 

aktivitas siswa selama 

pembelajaran 

Format lembar 

observasi 

keterlaksanaan 

aktivitas siswa dalam 

bentuk deskriptif 

3. Siswa Tes uraian 

kemampuan 

kognitif 

Tes (pretest dan 

posttest) 

Butir soal uraian 

4. Siswa Tes uraian 

keterampilan 

berpikir kreatif 

Tes (pretest dan 

posttest) 

Butir soal uraian 

5. Siswa Lembar  penilaian 

LKS 

Lembar penilaian 

lembar kerja siswa 

skala 1-3 

Format lembar 

penilaian LKS 

6. Siswa Lembar penilaian 

presentasi  

Lembar penilaian 

presentasi dengan 

skala 1-5 

Format lembar 

penilaian presentasi 

7. Siswa  Lembar penilaian 

proyek 

Lembar penilaian 

dengan skor dengan 

skala 1-4 

Format lembar 

penilaian hasil proyek 

8. Siswa Peer assessment Skala sikap Angket keaktifan 

siswa dalam menilai 

anggota kelompoknya 

9.  Siswa  Angket tanggapan 

siswa 

Angket dengan skala 

linkert 

Angket tanggapan 

10. Siswa Angket pertanyaan 

terbuka  

Pertanyaan terbuka Pernyataan terbuka 

11. Siswa Wawancara 

terbatas 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

Wawancara terbuka Wawancara terbuka 
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Hasil dari penelitian ini berupa data kuantitatif (pretest dan posttest) serta 

kualitatif yang berasal dari lembar observasi aktivitas siswa dan guru, penilaian 

terhadap presentasi kelompok, penilaian laporan lembar kerja kelompok ditambah 

dengan data penilaian siswa terhadap anggota kelompoknya akan menjadi data 

tambahan bagi peneliti untuk menganalisis keberlangsungan proses pembelajaran 

dan dampaknya terhadap keterampilan berpikir kreatif dan kemampuan kognitif 

siswa. berikut ini uraian secara rinci mengenai masing-masing instrumen yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

3.6.1 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan ini memuat daftar keterlaksanaan 

pembelajaran dengan DEEPER Scafolding Framework yang dilaksanakan. 

Instrumen keterlaksanaan ini berbentuk rating scala yang membuat kolom ya dan 

tidak. Observer bertugas memberi tanda checklist (√) pada kolom yang telah 

disediakan dengan melihat kesesuaian antara aktivitas guru dan siswa terhadap 

rencana pelaksanaan pembelajaran  (RPP)  yang sudah di buat sebelumnya. 

lembar observasi disajikan  pada  Lampiran B.9 untuk pertemuan  1,  Lampiran 

B.11 untuk pertemuan 2,  Lampiran B.13 untuk pertemuan  3, dan Lampiran B.15 

untuk pertemuan 4.  Keempat observasi dibuat berbeda sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat dalam setiap pertemuan yang berbeda. 

Lembar observasi keterlaksanaan ini dimaksudkan untuk melihat 

persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan DEEPER 

Scaffolding Framework yang dilaksanakan guru. 

 

3.6.2 Lembar Observasi Deskriptif Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Lembar observasi ini berbentuk uraian deskriptif mengenai respon siswa 

dalam pembelajaan respon siswa yang berupa tanggapan, pertanyaan maupun 

jawaban siswa yang harus dituliskan oleh observer pada kolom yang telah 

disediakan. Observer diminta menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

siswa, jawaban-jawaban siswa atas pertanyaan guru maupun teman sejawat serta 

ide-ide yang timbul dalam dikusi kelas maupun diskusi kelompok. Lembar 

observasi ini dapat menggambarkan dan merekam respon siswa dalam bentuk 
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tulisan untuk mempertegas pembelajaran yang dilakukan benar-benar 

mendapatkan tanggapan siswa. Lembar observasi dengan jawaban terbuka 

terhadap tiap tahapan pembelajaran disajikan pada Lampiran B.10  untuk aktivitas  

siswa pertemuan 1,  Lampiran B.12 untuk  aktivitas siswa pertemuan  2 , 

Lampiran B.14 untuk aktivitas siswa pertemuan  3, dan Lampiran B.16 untuk 

aktivitas siswa pertemuan 4. 

 

3.6.3 Tes Kemampuan Kognitif 

Tes kemampuan kognitif yang diberikan pada saat pretest dan posttest 

berupa soal essay. Tes ini bersifat konseptual dalam bentuk tes essay dengan 

materi alat optik yang meliputi lup, mikroskop, teleskop, periskop dan proyektor. 

Pretest  diberikan untuk melihat kemampuan kognitif siswa sebelum 

mendapatkan perlakuan pembelajaran DEEPER Scaffolding Framework. 

Sedangkan posttest diberikan untuk melihat hasil yang dicapai siswa setelah 

mendapatkan perlakuan. Tes kemampuan kognitif dibuat berdasarkan indikator-

indikator kemampuan kognitif, diantaranya mengingat (C1), memahami (C2), 

menerapkan (C3) dan menganalisis (C4). Instrumen kemampuan kognitif dapat 

dilihat pada Lampiran B.3. Distribusi soal untuk setiap indikatornya disajikan 

pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi tes kemampuan kognitif 

No. Indikator Tes Kemampuan Kognitif Jumlah Soal Nomor Soal 

1. Mengingat (C1) 5 1a, 2a, 3a, 4a, 5a 

2. Memahami (C2) 5 1b, 2b, 3b, 4b, 5b 

3. Menerapkan (C3) 5 1c, 2c, 3c, 4c, 5c 

4. Menganalisis (C4) 5 1d, 2d, 3d, 4d, 5d 

 Jumlah 20 20 

 

Sebelum soal diujicobakan, instrumen kemampuan kognitif di uji validasi 

(jugment) oleh tiga expert. Uji validasi dilakukan untuk melihat ketersesuaian 

butir soal dengan indikator pembelajaran, kesesuaian soal dengan indikator 

kemampuan kognitif, dan ketersesuaian soal dengan jawaban Hasil validasi 

instrumen tes kemampuan kognitif  yang dirancang penulis disajikan Lampiran 
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C.1, dimana semua butir soal layak digunakan namun terdapat 7 soal yang perlu 

direvisi dan 13 soal tidak direvisi. 

Adapun uji coba instrumen tes kemampuan kognitif dilakukan pada siswa 

di sekolah yang  sama tetapi berbeda tingkatan kelas. Dalam  hal ini diujicobakan 

pada kelas 9 yang sudah mendapatkan konsep alat optik. Satu hari sebelum 

ujicoba, peneliti mereview pembelajaran konsep alat optik untuk mengingatkan 

kembali konsep yang pernah mereka pelajari.  

Setelah dilakukan analisis butir soal seperti pada Lampiran C.3, instrumen 

kemampuan kognitif dengan  reliabilitas o,7 dalam kategori baik, untuk daya beda 

disajikan pada Lampiran C.4 dengan hasil  kategori jelek sebesar 10% atau 2 soal, 

kategori cukup sebesar 60% atau 12 soal dan kategori baik sebesar 30% atau 

sebesar 6 soal. 

 Berdasarkan uji coba didapatkan tingkat kemudahan item soal dapat 

dilihat pada Lampiran C.5 dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat 

kemudahan dari 20 soal yang diujicobakan dengan kategori mudah sebesar 25% 

atau sebanyak 5 soal, kategori sedang sebesar 40% atau sebanyak 8 soal, kategori 

sukar sebanyak 35% atau 7 soal.  

Setelah dilakukan analisis butir soal kemampuan kognitif dengan 

reliabilitas o,86 dalam kategori sangat baik, dan berdasarkan validitas dari 

jugemnet maka  semua soal dapat digunakan sebagai intrumen dalam penelitian 

dengan merevisi redaksional bahasa pada soal.  

 

3.6.4 Tes Keterampilan Berpikir Kreatif 

Tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa 

yang berkaitan dengan aplikasi materi alat optik. Instrumen yang digunakan 

berupa perangkat tes keterampilan berpikir kreatif yang berbentuk soal uraian 

terbuka. Soal diadaptasi dari soal berpikir kreatif yang telah dikembangkan Hue & 

Adey (2002) ke dalam materi alat optik yang sebelumnya diujikan 

kesesuainnya/kesetaraannya dengan soal yang dikembangkan Hue & Adey. Tes 

diberikan dua kali yaitu pretest dan posttest. Distribusi soal untuk setiap 

indikatornya disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi tes keterampilan berpikir kreatif 

No. 
Indikator Tes Keterampilan berpikir 

Kreatif 

Jumlah 

Soal 
Nomor Soal 

1. Fluency 7 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a 

2. Flexibility 7 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b 

3. Originality 7 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c 

 Jumlah 20 20 

 

Skor untuk soal uraian berpedoman pada rubrik penliaian yang telah 

dikembangkan Hue & adey (2002) seperti tertera pada Tabel 3.4.  

 

Tabel 3.4 Teknik penskoran tes kemampuan kognitif 

Skor 
Domain Berpikir Kreatif 

Fluency Flexibility Originality 

4 Jika ide yang diberikan 

lebih dari 6 ide kratif 

Memberikan lebih dari 

4 ide diluar kategori 

Jika presentase kurang dari 5% 

terhadap frekuensi ide kreatif 

yang ada  

3 Jika ide yang diberikan 

5-6 ide kratif 

Memberikan 3-4 ide 

diluar kategori 

Jika presentase 5%-10% 

terhadap frekuensi ide kreatif 

yang ada 

2 Jika ide yang diberikan 

3-4  ide kratif 

Memberikan 1-2 ide 

diluar kategori  

Jika presentase 11%-

15%terhadap frekuensi ide 

kreatif yang ada  

1 Jika ide yang diberikan 

1-2 ide kratif 

Hanya memberikan 

ide yang sama dengan 

kategori yang 

diberikan 

Jika presentase lebih dari 15% 

terhadap frekuensi ide kreatif 

yang ada  

  

Sebelum dipakai untuk penelitian, soal-soal tersebut diuji kesetaraannya 

dengan instrumen yang dikembangkan Hue  & Adey pada kelas 9 semester 2. 

Setelah intrumen setara, soal keterampilan berpikir kreatif materi alat optik 

diujicobakan pada sejumlah kelas 9 semester 2. Uji coba ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai tingkat kemudahan, daya pembeda intrumen 

yang digunakan.  

Instrumen  tes sudah dapat digunakan dalam uji coba dan implementasi 

intrumen tes, setelah dilakukan revisi. Saran dari pakar digunakan untuk 

memperbaiki instrumen tes yang sudah dirancang, sehingga instrumen tes benar-

benar layak digunakan dalam uji coba. Sedangkan hasil validasi instrumen tes 

keterampilan berpikir kreatif oleh tiga orang pakar yang dirancang penulis 
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disajikan pada Lampiran C.6  yang menunjukkan bahwa 3 soal perlu direvisi dan 

4 soal bisa digunakan. 

Hasil uji coba instrumen dianalisis manual dengan bantuan software 

Microsoft  Exel 2010. Kriteria pada masing-masing hasil uji coba instrumen 

dilihat dari reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kemudahan butir soal. Untuk 

soal keterampilan berpikir kreatif yang telah dikembangkan berdasarkan 

instrumen yang dikembangkan Hue & Adey (2002), instrumen yang 

dikembangkan diuji kesetaraannya dengan menggunakan korelasi product 

moment yang menghasilkan angka 0,61 dengan kategori baik, lebih jelasnya 

disajikan pada Lampiran C.8. Berdasarkan uji korelasi tersebut maka instrument 

yang telah dikembangkan setara dengan soal yang telah dikembangkan Hue & 

Adey sehingga peneliti dapat menggunakannya sebagai intrument penelitian.  

Hasil analisis soal keterampilan berpikir kreatif mengenai reliabilitas dapat 

dilihat pada Lampiran C.9 dengan 𝑟𝑥𝑦 = 0,7 (reliabilitas baik atau tinggi), daya 

beda pada Lampiran C.10 dengan hasil  kategori cukup sebesar 86% atau 6 soal 

dan kategori baik sebesar 14% atau sebesar 1 soal. Hasil ujicoba didapatkan  

tingkat kemudahan seperti terlampir pada  Lampiran C.11 dengan kesimpulan 

kategori mudah sebesar 14% atau sebanyak 1 soal, kategori sedang sebesar 86% 

atau sebanyak 6 soal. Dapat disimpulkan dari 7 butir soal yang dikembangkan 

peneliti semua soal dapat digunakan. 

 

3.6.5 Lembar Penilaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Siswa (LKS)   

Lembar laporan ini merupakan panduan guru dalam melakukan penilaian 

hasil proyek dalam bentuk tertulis. Instrumen ini digunakan untuk mengukur 

tingkat kreativitas siswa tidak hanya dari segi kreatif dalam menjawab soal, tetapi 

juga dalam membuat rancangan proyek sebagai bentuk kreativitas dari 

penyelesaian masalah yang ditemukan. Selain itu, instrumen ini digunakan untuk 

menilai kesesuaian antara rancangan dengan produk yang dihasilkan, kesesuaian 

antara solusi dengan masalah yang diangkat dalam laporan tersebut, dan 

kerapihan. Lembar penilaian laporan pelaksanaan proyek ini menggunakan bobot 

nilai dengan rentang 0-3. Penilaian LKS dilakukan pada setiap pertemuan yaitu 

seperti terdapat dalam Lampiran B.18  untuk penilaian LKS pertemuan 1 dan 3, 
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Lampiran B.20 untuk penilaian LKS pertemuan 2 dan 4, sedangkan untuk rubrik 

penilaian LKS terdapat pada Lampiran B.19 untuk pertemuan 1 dan 3, Lampiran 

B.21 untuk pertemuan 2 dan 4. Pertemuan 1 dan 3 mengenai aktivitas siswa pada 

tahapan define, explore dan explain sedangkan pertemuan 2 dan 4 mengenai 

aktivitas siswa pada tahapan pembelajaran present,evaluate dan reflect. 

 

3.6.6 Lembar Penilaian Hasil Presentasi  

Lembar penilaian presentasi siswa merupakan panduan guru dalam 

melakukan penilaian pada saat pelaksanaan presentasi. Kegiatan presentasi 

dilakukan sebagai salah satu bentuk mengkomunikasikan ide-ide gagasan 

kelompok kepada kelompok lainnya. Hal ini sangat penting sebagai aspek dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kretif. Pedoman penilaian terhadap presentasi 

siswa dilakukan berdasarkan rubrik penilaian presentasi kelompok yang telah 

disusun lengkap dengan penskoran untuk tiap kategorinya. Beberapa kategori 

yang digunakan dalam penilaian presentasi hasil proyek diantaranya kontak mata, 

kontk fisik, gaya bicara, volume suara, pengaturan isi presentasi, pengaturan 

waktu waktu tampilan, bantuan visual/suara dan merespon pertanyaan audien 

terdapat pada Lampiran B.22 sedangkan untuk rubrik penilaian hasil presentasi 

ditunjukkan pada Lampiran B.23 dengan rentang penilaian 1-5 yang 

merepresentasikan skor sesuai dengan pernyataan setiap butir kategori.  

 

3.6.7 Lembar Penilaian Hasil Proyek 

Lembar penilain proyek dilakukan untuk melihat hasil kreativitas siswa 

yang berupa sebuah karya. Kreatifitas tercipta dari buah pemikiran dan ide-ide 

atas realisasi dari keterampilan berpikir kreatif yang telah dilakukan siswa. 

Adapun aspek penilaian hasil proyek ini meliputi persiapan, proses dan hasil. 

Kriteria penilaian hasil karya diantaranya adalah karya dapat digunakan (useful), 

nilai keindahan (estetika), kekuatan, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, 

kerapian dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas proyek dapat dilihat pada 

Lampiran B.24 dengan rentang penilaian 1-4. 

 

3.6.8 Angket Peer Assessment 
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Angket peer assessment  merupakan bentuk penilaian siswa yang 

dilakukan oleh siswa lain untuk menilai keaktifan atau kontribusi teman 

sekelompoknya selama proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setelah 

proses pembelajaran. Angket peer assessment terdapat pada Lampiran B.17. 

Penilaian antar teman ini menilai perilaku temannya dalam hal bekerja sama, 

memberikan ide, mengormati dan menghargai pendapat teman, keaktifan 

membuat proyek dan mengerjakan LKS, keaktifan menjawab, berusaha 

bersungguh-sungguh belajar, membuat catatan, mencari informasi di buku atau 

internet, mengatur waktu dalam proses kerja sama. Angket peer assessment  yang 

digunakan berupa penilaian dengan skala 0-5 berdasarkan pernyataan-pernyataan 

yang telah disusun sebelumnya. Angket penilaian teman ini juga berfungsi untuk 

memberikan motivasi agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena 

merasa diawasi dan dinilai oleh temannya sendiri.  

 

3.6.9 Skala Sikap Tanggapan Siswa 

Skala sikap ini ditujukan untuk memeperoleh informasi tentang tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran fisika dengan DEEPER Scafolding Framework pada 

materi pokok Alat Optik. Skala sikap ini memuat daftar pernyataan terkait 

tanggapan guru dan siswa dalam bentuk skala sikap yang memuat kolom sangat 

setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju 

(STS). Guru dan siswa hanya diminta memberikan tanda cek list (√) pada kolom 

tanggapan yang terdapat pada angket seperti pada Lampiran B.6. Diatara 

pernyataan pada Lampiran B.6 adalah:  bagaimana susana yang dirasakan, 

bagamana pembelajaran yang dilaksankan apakah mudah dipahami, apakah 

pembelajaran mengesankan, bagaimana tanggapan siswa mengenai demonstrasi 

yang disajikan, apakah siswa lebih termotivasi, apakah pembelajaran dapat 

memicu untuk bertanya dan memberikan ide/gagasan, apakah pembelajaran lebih 

memicu untuk dapat membuat sebuah alat dan sebagainya. 

 

3.6.10 Pertanyaan Terbuka terhadap Tanggapan Siswa Pasca Implementasi 

Pembelajaran 
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Pertanyaan terbuka terhadap siswa mengenai implementasi dimaksudkan 

untuk mengetahui tanggapan siswa secara deskriptif. Sehingga dengan perasaan 

dan kondisi siswa dapat dilihat secara individual. Dengan pertanyaan terbuka 

siswa dapat menuliskan perasaannya, pendapatnya mengenai penyampain materi 

dan proses pembelajaran, kesuitan-kesulitan yang dialami saat mengikuti proses 

pembelajaran. Pada pertanyaan terbuka ini dapat dilihat keaktifan siswa dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, baik dari guru maupun dari temannya. 

Pertanyaan terbuka memberikan gambaran yang lebih jujur mengenai kondisi 

masing-masing anggota kelompok dalam melakukan aktivitas pembelajaran 

misalnya dalam hal bekerjasama melakukan tugas yang diberikan guru, maupun 

kontribusi yang dilakukan siswa tersebut (responden) terhadap kelompoknya 

masing-masing.  Pertanyaan terbuka ini dilakukan setelah pertemuan ke empat 

dan diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran DEEPER 

Scaffolding Framework. Pertanyaan terbuka ini terdapat pada Lampiran B.7, 

diantaranya adalah: bagaimana perasaan siswa saat mengikuti pelajaran, 

apasajakah manfaat yang dapat diambil daripembelajaran, apa saja kesulitan yang 

dialami siswa, berapa kali siswa bertanya atau menjawab, apa yang menarik 

dalam pembelajaran, apa saja yang dilakukan dalam membantu tugas kelompok, 

bagaimana cara kelompok mengatur waktu, apa saja kekurangan dalam 

pembelajaran dan saran-saran apa yang diberikan siswa dalam pembelajaran 

berikutnya. 

 

3.6.11 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran fisika dan 

siswa di sekolah yang dijadikan tempat penelitian. Maksud dari kegiatan 

wawancara ini adalah untuk mengetahui kegiatan pembelajaran di kelas, kondisi 

siswa saat pembelajaran fisika berlangsung, metode pembelajaran yang digunakan 

dan kondisi sekolah seperti sarana dan prasarana yang tersedia. Kegiatan 

wawancara dilakukan setelah kegiatan penelitian dilakukan. Wawancara terhadap 

siswa dilakukan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembelajaran yang 

dilakukan seperti pada Lampiran B.8. Poin-poin wawancara yang ditanyakan 

diantaranya adalah bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran, apakah 
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siswa mudah memahami materi yang diajarkan, apakah siswa tertarik dengan 

pembelajaran, apakah siswa dapat mengembangkan banyak ide, apakah siswa 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik, apakah siswa dapat bekerjasama dan 

apakah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi nilai tes keterampilan berpikir kreatif, 

kemampuan kognitif, data observasi keterlaksanaan pembelajaran, data peer 

assessment, data penilaian presentasi hasil kegiatan dan proyek, data penilaian 

laporan pelaksanaan proyek dan data tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

dengan menggunakan DEEPER Scaffolding Framework yang dilakukan. 

Kemudian peneliti mengolah data yang telah terkumpul dengan bantuan Microsoft 

Exel. 

 

3.7.1 Keterlaksanaan Pembelajaran  

Pengolahan data observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan penerapan 

DEEPER Scaffolding Framework dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan 

pembelajaran setiap pertemuan dan jumlah kegiatan pembelajaran yang tercapai 

pada format observasi keterlaksanaan pembelajaran. Kemudian menghitung 

presentase keterlaksanaan pemebelajaran dengan menggunakan persamaan berikut 

ini: 

𝑃(%) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛
𝑥 100%   .....(3.1) 

Untuk menginterpretasikan keterlaksanaan pembelajaran DEEPER 

Scaffolding Framework yang dilakukan oleh guru dan siswa, digunakan Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5. Kriteria keterlaksanaan model (KM) 

Batas Presentase (%) Kategori 

KM = 0 Tak satu pun kegiatan terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 
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Batas Presentase (%) Kategori 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

75 < KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

(Kiswara, 2010) 

 

3.7.2 Kemampuan Kognitif dan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Pemberian skor tes keterampilan berpikir kreatif siswa memakai aturan 

penskoran untuk tes uraian dengan rubrik penskoran. 

Instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasya, kemudian 

diberikan ke siswa yang nantinya diperoleh skor-skor data tes awal (pre-test) dan 

tes akhir (post-test) untuk instrumen kemampuan kognitif dan keterampilan 

berpikir kreatif.  Kemudian ditentukan  besarnya Gain dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

𝑔 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡.......................................(3.2) 

Efektifitas pemebelajaran fisika dengan menerapkan DEEPER Scaffolding 

Framework untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir 

kreatif dicari dengan menghitung rata-rata gain ternormalisasi menurut Hake 

(1997). Rumus yang digunakan untuk menghitung N-gain adalah: 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 
  ...........................................(3.3) 

Gain yang dinormalisasikan ini kemudian diinterpretasikan untuk 

menyatakan peningkatan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif 

siswa dengan kriteria pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Kategori tingkat gain yang dinormalisasi 

Batasan Kategori 

𝑔 > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ 𝑔 ≤ 0,7 Sedang 

𝑔 < 0,3 Rendah 

(Hake, 1997) 

 

3.7.3 Penilaian LKS, Presentasi, Hasil proyek, Peer Assessment  
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Pengolahan penilaian LKS, Presentasi, Hasil Proyek dan peer 

assessment dilakukan dengan cara mengitung skor yang tertera pada setiap 

instrumen kemudian mengitung presentasenya.  

𝑃(%) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100%   ............................................(3.4) 

 

3.7.4 Tanggapan Siswa  

Data mengenai tanggapan guru dan siswa terkait tanggapan guru dan siswa 

mengenai penerapan pembelajaran DEEPER Scaffolding Framework diambil saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

Menentukan banyak kategori (K), yaitu 4 kategori yang terdiri dari sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Dengan kategori 

jika pernyataan yang bersifat positif, kategori sangat setuju (SS) diberi skor 4, 

setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2 dan sangat tidak setuju 

(STS) diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, kategori kategori sangat 

setuju (SS) diberi skor 1, setuju (S) diberi skor 2, tidak setuju (TS) diberi skor 3 

dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 4. 

Data yang diperoleh dari skala sikap diolah dengan cara menghitung jumlah 

seluruh responden yang memilih butir pertanyaan yang tersedia, kemudian 

dipersentasekan dengan menggunakan persamaan Analisis Tanggapan Responden 

(ATR) sebagai berikut: 

𝐴𝑇𝑅 =
∑ 𝐽

∑ 𝑁
𝑥100%   ....................................................................(3.5) 

 

Keterangan: 

𝐴𝑇𝑅      : persentase tanggapan responden 

∑ 𝐽        : jumlah jawaban yang dipilih responden  

∑ 𝑁       : jumlah jawaban seluruh responden 

Hasil interpretasi analisis skala sikap siswa dapat ditentukan berdasarkan 

Tabel 3.7. Kriteria skala sikap tanggapan responden diadaptasi dari (Wibowo, 

2012). 

Tabel 3.7. Kriteria skala sikap tanggapan responden terhadap pembelajaran 

Persentase Tanggapan (ATR) (%) Kriteria 
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Persentase Tanggapan (ATR) (%) Kriteria 

ATR = 0 Tak satu pun responden 

0 < ATR < 25 Sebagian kecil responden 

25 ≤ ATR < 50 Hampir setengah responden 

ATR = 50 Setengah responden 

50 ≤ ATR < 75 Sebagian besar responden 

75 ≤ ATR < 100 Hampir seluruh responden 

ATR = 100 Seluruh responden 

(Wibowo, 2012) 

 

3.7.5 Wawancara  

Data wawancara diolah dengan cara merekomendasikan jawaban 

responden dalam halini guru mata pelajaran fisika dan siswa terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dan kemudian dideskripsikan sebagai gambaran 

mengenai  keadaan siswa mengenai penerapan pembelajaran DEEPER 

Scaffolding Framework diambil saat proses pembelajaran berlangsung.  

 

3.7.6 Ukuran Pengaruh (Effect Size) Pembelajaran DEEPER Scaffolding 

Framework terhadap Kemampuan Kognitif dan Keterampilan 

Berpikir Kreatif 

Effect size merupakan ukuran mengenai signifikansi praktis dari hasil 

penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi, perbedaan, atau efek dari suatu 

variabel terhadap variabel yang lain. Ukuran ini melengkapi informasi hasil 

analisis yang telah digunakan, hal ini tidak memberikan informasi yang cukup 

berarti terkait dengan besarnya perbedaan.  

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan effect size dua kali yaitu pada 

kemampuan kognitif untuk melihat besarnya efek pembelajaran terhadap 

kemampuan kognitif dan perhitungan effect size pada keterampilan berpikir 

kreatif untuk melihat besarnya efek pembelajaran DEEPER Scaffolding 

Framework. 

Effect size dalam penelitian ini dicari dengan mengitung besar perbedaan 

dua mean yang distandarisasi (d). Cara menghitung ukuran efek pada satu rerata 

(d) adalah sebagai berikut (Cohen,2003). 

𝑑 =
�̅�1−�̅�2

𝑠𝑝
  ........................................................................................(3.6) 



66 
 

Elly Noorniaty, 2017 
PENERAPAN DEFINE, EXPLORE, EXPLAIN, PRESENT, EVALUATE DAN REFLECT (DEEPER) 
SCAFFOLDING FRAMEWORK DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA MTS PADA MATERI 
ALAT OPTIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Keterangan: 

𝑑    : perbedaan mean yang distandarisasi 

�̅�1   : rata-rata posttest 

�̅�1   : rata-rata pretest 

𝑠𝑝   : standar deviasi sampel-sampel yang digabungkan (pooled) 

 Satandar deviasi sampel-sampel yang digabungkan (pooled) dinyatakan 

sebagai berikut: 

𝑆𝑝 = √
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
 .................................................................................(3.7) 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan kriteria yang 

diusulkan oleh Cohen tentang besar kecilnya effect size yaitu pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8 Kriteria besar kecilnya ukuran effect size 

Nilai Mean yang distandarisasi Kategori 

0<d<0,2 Efek kecil 

0,2<d<0,8 Efek sedang 

d>0,8 Efek besar 

Cohen (2003) 

 

3.7.7 Analisis Hubungan antara Kemampuan kognitif dan Keterampilan 

berpikir Kreatif 

Untuk melihat hubungan antara kemampuan kognitif dengan keterampilan 

berpikir kreatif siswa yang mendapatkan perlakuan, berupa pembelajaran dengan 

menggunakan DEEPER Scaffolding Framework, digunakan uji korelasi antara 

data skor rata-rata kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kreatif. Jika 

data terdistribusi normal dan homogen, maka uji korelasi dilakukan dengan uji 

Pearson Product Moment, dengan persamaan 3.1. Pada penelitian ini, pengolahan  

data uji korelasi dilakukan dengan menggunakan Microsoft Exel 2010.  


