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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang  paradigma penelitian, desain penelitian, 

subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. Rincian dari masing-masing komponen metode 

penelitian di atas akan diuraikan sebagai berikut. 

A.   Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian pada pengembangan program perkuliahan Bioteknologi 

Bermuatan Bioentrepreneurship dan Berbasis Sumber daya Lokal ini didasarkan 

pada enam aspek, yaitu:  

Pertama, Program Studi Pendidikan Biologi pada jenjang strata satu (S1) 

menuntut kompetensi mahasiswa tidak hanya sampai pada memahami konsep saja 

tetapi juga harus sampai level terciptanya kemampuan berkonsep, kreatif, memiliki 

wawasan luas, dan inovatif, serta mampu mengembangkan kewirausahaan yang 

berkaitan dengan biologi. Keberhasilan bertindak kreatif ditentukan oleh 

keterampilan berpikir kreatif, sedangkan kecenderungan bertindak wirausaha 

ditentukan oleh sikap wirausaha. 

Kedua, kajian terhadap mata kuliah dan materi bioteknologi menunjukkan 

bahwa mata kuliah ini memiliki potensi yang baik untuk digunakan dalam 

pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha. Hal ini karena 

bioteknologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon guru biologi di 

Program Studi Pendidikan Biologi seluruh Indonesia. Memiliki bobot SKS yang 

memadai (3 SKS) untuk diselenggarakannya aktivitas teori dan praktikum. 

Memiliki ruang lingkup materi yang dipelajari bersifat aplikatif, dimana teknologi 

yang dipelajari menghasilkan sebuah produk nyata hasil dari penerapan berpikir 

kreatif, dan memiliki penerapan yang luas di masyarakat, karena produk-produk 

yang dihasilkan  sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari sehingga memiliki 

peluang ekonomi yang tinggi.  
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Ketiga, Keterampilan Berpikir Kreatif (KBK) dan Sikap Wirausaha (SW)  

perlu  dimiliki oleh peserta didik pada seluruh tingkatan pendidikan, tidak 

terkecuali pada mahasiswa calon guru biologi. Temuan lapangan menunjukkan 

bahwa KBK dan SW mahasiswa calon guru biologi belum memadai.   Kesenjangan 

antara kebutuhan untuk menguasai KBK dan SW dengan profil KBK dan SW 

mahasiswa Pendidikan Biologi di lapangan  mendorong dikembangkan suatu 

program perkuliahan bagi mahasiswa calon guru guna  meningkatkan  KBK dan 

SW melalui mata kuliah dan strategi yang tepat.  

Keempat, mata kuliah bioteknologi diberikan muatan bioentrepreneurship. 

Pemberian bermuatan bioentrepreneurship bertujuan supaya dapat terbangun 

kompetensi kewirausahaan pada mahasiswa melalui diintegrasikannya  

kewirausahaan kedalam perkuliahan bioteknologi sehingga diharapkan dapat 

mengajarkan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan bagi 

dilaksanakannya komersialisasi produk hayati.  

Kelima, perkuliahan bioteknologi yang diberikan bermuatan 

bioentrepreneurship kemudian dirancang dengan ditambahkan strategi yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha mahasiswa. Hal 

ini bertujuan supaya keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha mahasiswa 

dapat meningkat. 

Keenam, perkuliahan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dalam rangka 

penyesuaian pembelajaran dengan sumber/objek belajar yang murah serta banyak 

tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku untuk pembuatan produk bioteknologi 

dapat memanfaatkan material lokal yang ada di lingkungan. Sedangkan pengolahan 

bahan baku dilakukan melalui pemanfaatan agen biologi dengan proses teknologi 

yang lebih sederhana. 

Berdasarkan enam aspek di atas, disusunlah program perkuliahan Bioteknologi 

bermuatan bioentrepreneurship dan berbasis sumber daya lokal untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha mahasiswa calon 

guru biologi. Selanjutnya untuk menggambarkan alur dan keterkaitan antara 

keenam aspek di atas, dilakukan peringkasan paradigma penelitian yang tampak  

pada gambar 3.1 berikut. 
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                               Gambar 3.1. Paradigma Penelitian 

Bioteknologi: Mata kuliah Bioteknologi 

mempunyai ruang lingkup materi yang 

bersifat aplikatif, dimana teknologi yang 

dipelajari menghasilkan sebuah produk nyata  
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B.   Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain Research and Development 

(R&D Design) dari Borg dan Gall (2003). Desain penelitian meliputi empat tahap 

yaitu tahap studi pendahuluan, tahap perencanaan, tahap pengembangan dan tahap 

implementasi. Tahap penelitian, kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang 

diperoleh pada masing-masing tahap penelitian diringkas pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain Penelitian 
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Dari gambar 3.2, tampak rangkaian tahapan penelitian yang dilaksanakan. 

Secara rinci setiap tahap penelitian diuraikan sebagai berikut. 

1.  Tahap Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan tahap awal penelitian yang terdiri dari studi 

literatur dan studi lapangan. Studi literatur dimaksudkan untuk mengkaji landasan-

landasan teoretis dari produk penelitian yang akan dihasilkan dan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan produk penelitian ini (Borg & Gall, 2003), 

sedangkan studi lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi riil di lapangan. 

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur sebanyak tiga (3) kajian, dengan 

rincian sebagai berikut. 

1) Kajian mengenai pengintegrasian antara sains dengan kewirausahaan,yang 

memberikan kesimpulan bahwa sains dan kewirausahaan dapat diintegrasikan 

demi menunjang kompetensi kewirausahaan pada mahasiswa berlatar belakang 

sains. 

2) Kajian mengenai konten bioteknologi, dan silabus Mata Kuliah (MK) 

Bioteknologi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang memberikan 

kesimpulan bahwa  MK Bioteknologi bersifat aplikatif, dan dapat 

menghasilkan suatu produk nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga 

tepat untuk dipilih sebagai MK yang akan diintegrasikan dengan 

kewirausahaan.  

3) Kajian mengenai kurikulum pendidikan bioentrepreneurship di berbagai 

negara, yang memberikan kesimpulan bahwa program bioentrepreneurship 

merupakan strategi terbaik untuk mengintegrasikan antara sains dan 

kewirausahaan, karena telah banyak melibatkan keilmuan biologi/bioteknologi 

serta dapat mengembangkan  keterampilan berpikir kreatif.  

Pada penelitian ini dilakukan studi lapangan sebanyak dua (2) penelitian, 

dengan rincian sebagai berikut. 
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1) Penelitian tentang keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha 

mahasiswa calon guru biologi pada sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat, 

yang memberikan hasil bahwa keterampilan berpikir kreatif dan sikap 

wirausaha calon guru biologi masih belum memadai.  

2) Penelitian tentang ketersediaan sumber daya lokal hayati di Kabupaten 

Indramayu Jawa Barat, memberikan hasil bahwa  sumber daya lokal yang 

banyak tersebar di seluruh penjuru wilayah, sehingga mencukupi untuk 

diselenggarakannya pembelajaran berbasis sumber daya lokal. Selain itu 

sumber daya lokal yang ditemukan memiliki karakteristik dapat diproses secara 

biologis, yaitu dengan memanfaatkan suatu agen (mikroba) yang dapat 

mengubah substrat menjadi produk atau jasa yang bermanfaat. 

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan tersebut maka tersusunlah Garis 

Besar Rancangan Program Perkuliahan Bioteknologi (GBRPPB) sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Garis Besar Rancangan Program Perkuliahan Bioteknologi (GBRPPB) 

Fase 

ke- 
Nama Fase Aktivitas/Materi 

Tujuan 

Pembelajaran 

1 Pembentukan 

konsep 

Mengkaji konsep tentang : 

1. Karakteristik Bioteknologi 

2. Proses-proses pada bioteknologi 

3. Bioteknologi Pertanian dan 

lingkungan 

4. Bioteknologi makanan dan 

minuman 

5. Bioteknologi Bioenergi 

Membangun 

penguasaan 

konsep 

mahasiswa 

2 Integrasi 

konsep 

Pengetahuan/konsep bioteknologi 

diterapkan menjadi ide produk 

bioteknologi kreatif  

Membangun 

keterampilan 

berpikir kreatif 

mahasiswa 

3 Produksi Ide produk bioteknologi kreatif 

direalisasikan menjadi produk nyata 

Menghasilkan 

produk nyata 

4 Sosialisasi 

produk 

Produk bioteknologi yang telah 

tercipta, selanjutnya dibawa kepada 

masyarakat untuk disosialisasikan 

Membangun 

sikap wirausaha 

mahasiswa 
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2.   Tahap Perencanaan dan Pengembangan 

Program perkuliahan Bioteknologi pada penelitian ini terdiri dari tiga 

komponen yaitu strategi perkuliahan, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dan 

instrumen/ alat evaluasi. Tahap perencanaan terdiri atas kegiatan perancangan 

strategi perkuliahan, merancang LKM dan menyusun instrumen/alat evaluasi 

penelitian. Tahap pengembangan program merupakan tahap untuk memvalidasi 

dan menguji lapangan seluruh komponen rancangan program. Secara rinci setiap 

tahap perencanaan dan pengembangan pada masing-masing komponen diuraikan 

sebagai berikut. 

a.  Perancangan dan Pengembangan Strategi Perkuliahan 

Tahap perancangan dan pengembangan strategi perkuliahan adalah berupa 

pemilihan strategi  yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan 

sikap wirausaha mahasiswa. Kegiatan dimulai dengan kajian teori mengenai 

strategi-strategi pembelajaran yang terbukti dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap wirausaha mahasiswa (Tabel.2.8; 2.9; 2.10). Kegiatan 

dilanjutkan dengan pemilihan strategi terbaik, kemudian mengoperasionalkannya  

kedalam langkah-langkah pembelajaran. Perancangan perkuliahan pada akhirnya 

memberikan hasil berupa fase program beserta tujuannya (Tabel 4.1).  

Draf program yang telah dirancang pada tahap perencanaan program 

selanjutnya dikembangkan melalui tiga kegiatan, yaitu: 

1) Validasi ahli, berupa kegiatan meminta pertimbangan ahli terhadap program 

(strategi, LKM dan instrumen penelitian) rancangan awal. Hasil validasi 

kemudian dianalisis dan direvisi membentuk program hasil validasi. 

2) Ujicoba 1, berupa kegiatan ujicoba lapangan terhadap program hasil validasi 

untuk melihat keterlaksanaan program, dan diases menggunakan catatan 

lapangan. Hasil ujicoba kemudian dianalisis dan direvisi membentuk program 

hasil ujicoba 1. 
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3) Ujicoba 2, berupa kegiatan ujicoba lapangan  terhadap program hasil ujicoba 1 

untuk melihat keberfungsian strategi perkuliahan dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif, sikap wirausaha, dan penguasaan konsep 

mahasiswa. Keberfungsian strategi perkuliahan  diases menggunakan 

instrumen penelitian. Hasil ujicoba kemudian dianalisis dan direvisi 

membentuk program final. 

b.  Perancangan Dan Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) bertujuan memandu kegiatan perkuliahan 

serta mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan sikap wirausaha 

mahasiswa. Prosedur pengembangan LKM yang digunakan mengacu pada model 

pengembangan media pembelajaran menurut Suyanto dan Sartinem (2009). 

Pengembangan tersebut meliputi serangkaian tahap yaitu tahap analisis kebutuhan, 

tahap perancangan produk, tahap uji internal dan tahap uji eksternal. Tahap analisis 

kebutuhan berupa aktivitas menganalisis tujuan dan menganalisis strategi 

perkuliahan dari empat fase pembelajaran. Tahap perancangan merupakan tahap 

dimana LKM tersebut dikonstruksi. Tahap uji internal merupakan kegiatan validasi 

LKM oleh ahli, sedangkan tahap uji eksternal merupakan kegiatan ujicoba LKM di 

lapangan. 

Tahap perancangan LKM dimulai dari penentuan susunan LKM, yaitu sampul, 

prakata, daftar isi, isi LKM, daftar pustaka, dan lampiran. Isi LKM yang dirancang 

yaitu LKM 1 (identifikasi sumber daya lokal dan analisis jurnal), LKM 2 

(Menciptakan ide produk bioteknologi), LKM 3 (merancang produk bioteknologi), 

dan LKM 4 (sosialisasi produk bioteknologi). Isi LKM dikonstruksi berdasarkan 

tujuan dan strategi empat fase pembelajaran. Tujuan dan strategi yang ditetapkan 

pada setiap LKM diturunkan menjadi kalimat yang berfungsi sebagai petunjuk 

kegiatan bagi mahasiswa, serta diturunkan menjadi kalimat pertanyaan untuk 

pemrosesan informasi. LKM kemudian diperbaiki melalui  uji internal berupa 

aktivitas memvalidasi LKM  kepada ahli serta diuji eksternal berupa aktivitas uji 

lapangan pada ujicoba 1 dan ujicoba 2 hingga membentuk LKM final. LKM final 

tersebut kemudian digunakan bagi tahap implementasi program.  
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Adapun rekapitulasi dari perbaikan hasil validasi dan ujicoba LKM 

ditunjukkan Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.Hasil Validasi Ahli, Ujicoba 1 Dan Ujicoba 2 Lembar Kerja Mahasiswa 

                  Tahap 

LKM 
Validasi Ujicoba 1 Ujicoba 2 

LKM 1:Identifikasi 

SDL (Fase1) 

Perlu ada perbaikan 

pada petunjuk kegiatan 

nomor 2 terkait teknis 

kegiatan yang belum 

jelas 

Tidak ada perbaikan Tidak ada perbaikan 

LKM 1: 

Analisis Jurnal  

(Fase 1) 

Tidak ada perbaikan 

Perlu ditambahkan 

petunjuk langkah-

langkah mencari 

(searching) jurnal 

Tidak ada perbaikan 

LKM 

2:Menciptakan ide 

produk 

(Fase 2) 

Tidak ada perbaikan 

Kolom atau space yang 

tersedia untuk 

menuliskan jawaban 

masih belum memadai 

Tidak ada perbaikan 

LKM 3: Merancang 

Produk 

(Fase 2 dan 3) 

Tidak ada perbaikan 

Kolom atau space yang 

tersedia untuk 

menuliskan jawaban 

masih belum memadai 

Tidak ada perbaikan 

LKM 4: Sosialisasi 

Produk (Fase 4) 

Perlu ditambahkan 

instruksi pada petunjuk 

kegiatan, bahwa 

sosialisasi  produk 

bioteknologi diberikan 

bersama dengan produk 

pembanding 

Perlu ditambahkan 

instruksi pada petunjuk 

kegiatan  bahwa produk 

yang telah diproduksi 

harus disosialisasikan 

kepada dua pihak, yaitu 

pihak masyarakat yang 

masih awam terhadap 

produk, serta pihak ahli 

Tidak ada perbaikan 

Tidak ada perbaikan Tidak ada perbaikan 

Memberikan ringkasan 

materi tentang cara 

membuat analisis 

S.W.O.T. dan cara 

penentuan harga 

produk, serta instruksi 

mengenai produk harus 

dikemas secara kreatif.  
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c.    Perancangan dan Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian disusun untuk mengevaluasi kegiatan proses 

pembelajaran. Adapun instrumen yang disusun meliputi, soal tes berpikir kreatif 

dalam bioteknologi, angket skala sikap untuk mengetahui sikap wirausaha 

mahasiswa, soal tes konsep bioteknologi dan rubrik penilaian produk bioteknologi. 

Sebelum dipergunakan, instrumen tersebut terlebih dahulu divalidasi berdasarkan 

pandangan ahli. Instrumen kemudian diperbaiki berdasarkan masukan validator 

kemudian diuji lapangan pada ujicoba 1. Tujuan uji lapangan terhadap instrumen 

adalah untuk mengetahui keterbacaan dan keberfungsian instrumen. Adapun 

rekapitulasi perbaikan hasil validasi dan ujicoba ditunjukkan Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Perbaikan instrument hasil validasi pakar (expert judgment) 

Jenis Instrumen Validasi Ahli Ujicoba 1 

Tes Berpikir Kreatif 

dalam Bioteknologi  

Perbaikan pada rubrik, dimana  

istilah“sedikit”,”banyak”,”sang 

at banyak” pada rubrik harus 

jelas batasannya supaya objektif. 

Perbaikan rubrik penilaian nomor 

3, karena jawaban mahasiswa 

beragam dalam penyajiannya. 

Harus diberikan kriteria terukur 

untuk menilai istilah “tidak 

asli”,”asli”,dsb 

Angket Sikap 

Wirausaha  

 Sederhanakan pernyataan 

pada tes sikap wirausaha, 

jangan ada pemborosan kata. 

 Perbaikan pada pernyataan 

positif-negatif yang terbalik 

Tulisan terlalu kecil, serta terdapat 

penempatan titik dan koma yang 

kurang tepat 

Tes Konsep 

Bioteknologi  

 Konten dan indikator harus 

diarahkan untuk bisa 

diaplikasikan pada 

pemanfaatan potensi lokal 

 Capaian pembelajaran jangan 

hanya memahami atau 

mengetahui, harus bisa lebih 

tinggi,  harus bersifat 

mengajak berpikir atau 

analisis. 

Penguasaan Konsep Bioteknologi  

pada Indikator memahami IPAL 

dan bioteknologi pertambangan 

kurang relevan karena tidak 

dilatihkan dalam perkuliahan 

sehingga harus dibuang 

Rubrik Penilaian 

Produk 

Bioteknologi 

Kreatif 

 

Cukup memadai dan memenuhi 

tuntutan 

Pada indikator bahan baku baru 

perlu ditambah keterangan bahwa 

bahan baku tersebut  tidak hanya 

bahan baku utama, tetapi juga 

bahan baku sampingan 



56 
 

Ismail Fikri Natadiwijaya, 2019 
PROGRAM PERKULIAHAN BIOTEKNOLOGI BERMUATAN BIOENTREPRENEURSHIP DAN BERBASIS 
SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN SIKAP 
WIRAUSAHA MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia I respository.upi.edu  I  perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

Hasil analisis terhadap temuan uji lapangan pada ujicoba 1 digunakan untuk 

melakukan perbaikan instrumen yang selanjutnya disebut instrumen final. 

Instrumen final tersebut dipergunakan sebagai alat evaluasi pada ujicoba 2 dan 

implementasi. Alat evaluasi tersebut untuk mengukur keberfungsian program 

dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, sikap wirausaha serta 

penguasaan konsep bioteknologi mahasiswa pada ujicoba 2, dan dipergunakan 

untuk mengukur efektifitas program dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif, sikap wirausaha, penguasaan konsep bioteknologi serta penilaian produk 

bioteknologi kreatif pada implementasi.  

3.   Tahap Implementasi 

Implementasi program perkuliahan dilakukan menggunakan satu kelas dengan 

mencari  nilai Gain, yaitu selisih antara nilai pretest dengan posttest. Menurut 

Fraenkel & Wallen (2007) pelaksanaan tersebut termasuk ke dalam desain  pre-test 

post test one group design. Desain penelitian digambarkan pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3. Desain penelitian pre-test post test one group design 

O 

Pretest 

X 

Treatment 

O 

Posttest 

 

  Keterangan : 

O : Pretest 

Treatment : Program PB4SDL 

O : posttest 

 

Data utama pada tahap implementasi adalah nilai Gain pada setiap indikator  

keterampilan berpikir kreatif, sikap wirausaha dan penguasaan konsep mahasiswa. 

Data penunjang pada tahap implementasi berupa deskripsi dari suatu aktivitas yang 

mencerminkan keterampilan berpikir kreatif saat proses pembentukan ide, deskripsi 

dan skoring penilaian produk bioteknologi, dan berupa deskripsi dari suatu aktivitas 

yang mencerminkan perilaku wirausaha saat sosialisasi produk. 
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C.   Definisi operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman, dipandang perlu untuk diberikan 

definisi yang lebih operasional, yaitu sebagai berikut. 

1. Program Perkuliahan Bioteknologi Bermuatan Bioentrepreneurship dan 

Berbasis Sumber Daya Lokal adalah diintegrasikannya strategi dan nilai-nilai 

kewirausahaan kepada mata kuliah Bioteknologi selama satu semester dan 

menjadikan sumber daya lokal yang teridentifikasi sebagai objek belajar 

untuk diproses secara kreatif menjadi suatu produk. Program tersebut terdiri 

dari empat fase, yaitu fase pembentukan konsep, fase integrasi konsep, fase 

produksi, dan fase sosialisasi produk. 

2. Keterampilan berpikir kreatif adalah kemampuan dalam menjawab soal-soal 

tentang pemanfaatan sumber daya lokal menjadi ide produk kreatif pada mata 

kuliah Bioteknologi. Keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini 

berupa skor yang diases menggunakan soal uraian yang disebut tes 

keterampilan berpikir kreatif. 

3. Sikap wirausaha adalah tingkat ketersetujuan mahasiswa atas kecenderungan 

diri mereka terhadap suatu perilaku-perilaku berwirausaha dalam bidang 

biologi/bioteknologi. Sikap wirausaha dalam penelitian berupa skor yang 

diases menggunakan angket yang berupa skala Likert. 

 

D.   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada ujicoba 1 adalah mahasiswa semester VI kelas B 

Program Studi Pendidikan Biologi suatu LPTK angkatan 2014/2015 berjumlah 14 

orang. Subjek penelitian pada tahap ujicoba 2 adalah mahasiswa semester VI kelas 

A Program Studi Pendidikan Biologi suatu LPTK angkatan 2014/2015 berjumlah 

17 orang. Pada tahap implementasi program perkuliahan Bioteknologi melibatkan 

mahasiswa semester V  Program Studi pendidikan Biologi angkatan 2015/2016 

berjumlah 34 orang.  
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E. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Pelaksanaan ujicoba 1 dan 

ujicoba 2 pada semester genap (Maret-Juli) tahun akademik 2016/2017, 

pelaksanaan implementasi pada semester ganjil (Oktober-Februari) tahun akademik 

2017/2018. 

F. Instrumen Penelitian 

Data-data yang diperlukan pada tahap implementasi program perkuliahan 

dijaring menggunakan alat evaluasi yang telah disusun dan dikembangkan. Tabel 

3.4. menyajikan hubungan antara data yang diperlukan, jenis instrumen dan sumber 

data dalam penelitian. 

Tabel 3.4. Hubungan antara Data, Jenis Instrumen dan Sumber Data Penelitian 

Data Instrumen Penelitian Sumber Data 

Keterampilan Berpikir 

Kreatif 

Tes Berpikir Kreatif dalam 

Bioteknologi  
Mahasiswa 

Sikap Wirausaha Angket Sikap Wirausaha  Mahasiswa 

Penguasaan Konsep Tes Konsep Bioteknologi  Mahasiswa 

Kreativitas Produk 

Bioteknologi  

Rubrik Penilaian Produk 

Bioteknologi Kreatif 
Mahasiswa 

Karakteristik instrumen penelitian dijelaskan satu per satu sebagai berikut. 

1. Tes Berpikir Kreatif  dalam Bioteknologi 

Perangkat tes keterampilan berpikir kreatif dalam bioteknologi bertujuan untuk 

menjaring keterampilan berpikir mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal sekitar melalui 

bioteknologi. Tes berupa lima soal essay, tes dilakukan pada pertemuan pertama 

(pre-test) ketika mahasiswa belum diberi materi apa pun tentang bioteknologi, dan 

ketika pertemuan terakhir (post-test) ketika seluruh pembelajaran telah 

tersampaikan. Pengerjaan soal dilakukan secara close book, individual dan di dalam 

kelas selama 45 menit. Tes keterampilan berpikir kreatif ini dibangun berdasarkan 

kisi-kisi seperti yang tampak pada tabel 3.5 berikut. 
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Tabel.3.5 Kisi-Kisi Tes Keterampilan Berpikir Kreatif  

No Aspek Indikator Level 
No 

Soal 

1 Kepekaan terhadap peluang  

pemanfaatan sumber daya 

lokal di lingkungan sekitar  

Menilai sumber daya lokal 

mana yang memiliki prospek 

atau peluang 

C5 5 

2 Keluwesan dalam 

menggolongkan produk 

bioteknologi sesuai 

karakteristik sumber daya 

lokal 

Mengkategorikan produk 

bioteknologi sesuai 

karakteristik sumber daya 

lokal  

C6 2 

3 Kelancaran berpikir dalam 

penciptaan ide produk 

bioteknologi. 

Menciptakan banyak ide 

produk bioteknologi. 

C6 1 

4 Keaslian berpikir dalam 

perumusan solusi agar 

produk memiliki kebaruan, 

kebermanfaatan, dan 

keekonomian 

Mengkreasikan berbagai 

solusi agar produk memiliki 

kebaruan, kebermanfaatan, 

dan keekonomian 

C6 3 

5 Kerincian berpikir dalam 

menuangkan ide menjadi 

sebuah desain atau prosedur 

pembuatan produk 

Memerinci ide menjadi 

sebuah desain atau prosedur 

pembuatan produk 

C6 4 

 

2. Angket Sikap Wirausaha 

Perangkat tes sikap wirausaha bertujuan untuk menjaring sikap wirausaha 

mahasiswa dalam menjawab bagaimana kecenderungan mereka terhadap suatu 

perilaku-perilaku wirausaha. Tes berupa 40 skala Likert, tes dilakukan pada 

pertemuan pertama (pre-test) ketika mahasiswa belum diberi materi apa pun 

tentang bioteknologi, dan ketika pertemuan terakhir (post-test) ketika seluruh 

pembelajaran telah tersampaikan. Responden menentukan tingkat persetujuan 

mereka terhadap suatu pernyataan dengan memberi tanda silang pada salah satu 

dari pilihan yang tersedia. Angket sikap wirausaha  ini dibangun berdasarkan kisi-

kisi seperti yang tampak pada tabel 3.6 berikut. 
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Tabel. 3.6. Kisi-Kisi Angket Sikap Wirausaha. 

No 
Aspek Perilaku Indikator Level 

No Soal  
(+) (-) 

1 
Berorientasi 

Laba dan 

Hasil 

Memiliki 

sikap 

kesadaran 

ekonomi 

Meminati suatu bidang karena bidang tersebut 

menghasilkan laba 
A1 17 26 

Menyetujui bahwa mereka selalu 

mempertimbangkan nilai ekonomi suatu produk 

A2 7 32 

Menyetujui bahwa mereka selalu dapat 

memperkirakan biaya dan  keuntungan yang 

akan didapat 

A2 33 8 

Menyetujui bahwa mereka selalu 

mempertimbangkan produk yang memiliki 

prospek di masa depan 

A2 1 22 

Meyakini bahwa usaha akan lebih berhasil  

apabila dianalisis terlebih dahulu aspek 

keekonomiannya  

A3 35 10 

2 Keorisinilan 

Memiliki 

sikap 

kesadaran 

estetika 

Meminati suatu pekerjaan yang membutuhkan 

imajinasi tinggi 
A1 21 6 

Menyenangi aktivitas terkait mendesain  A2 3 28 
Menyenangi  keindahan, sehingga banyak 

menambahkan warna dan garis pada gambar/ 

produk yang dibuat 

A2 23 18 

Menyetujui bahwa upaya agar produk yang 

dihasilkan lebih baik atau lebih menarik adalah 

sesuatu yang penting 

A2 5 30 

Meyakini bahwa apabila barang dikemas dengan 

baik, akan memberikan keuntungan lebih   
A3 29 2 

3 
Pengambilan 

Risiko 

Memiliki 

sikap 

berani 

mengambil 

risiko 

Menyenangi tantangan A2 27 16 
Menyetujui bahwa mereka tidak takut gagal saat 

mencoba membuat produk, menginovasi produk 

ataupun saat membuka usaha 

A2 9 34 

Menyetujui bahwa mereka tidak takut ditolak 

ketika menawarkan produk atau jasa kepada 

orang lain 

A2 13 38 

Menyetujui bahwa mereka tidak takut dinilai 

buruk ketika menawarkan produk atau jasa 

kepada orang lain 

A2 15 40 

Meyakini bahwa  aktivitas yang dilakukan akan 

berhasil, walaupun megandung risiko 
A3 19 31 

4 
Kepemim-

pinan 

Memiliki 

sikap mau 

menerima 

kritik dan 

saran 

Menyenangi aktivitas berinteraksi dengan orang 

lain 
A2 37 12 

Menyetujui bahwa penting  untuk selalu mau 

menerima kritik dan saran dengan baik  
A2 39 14 

Menyetujui bahwa penting untuk selalu 

berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan 
A2 4 24 

Menyetujui bahwa mereka tidak pemalu, ringan 

dalam mensosialisasikan atau memperkenalkan 

produk  

A2 20 25 

Meyakini bahwa apabila kita mau menerima 

kritik dan saran, akan diperoleh hasil produk 

yang lebih baik 

A3 11 36 
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3. Tes Konsep Bioteknologi 

Perangkat tes konsep bioteknologi  bertujuan untuk menjaring penguasaan 

konsep  mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bioteknologi 

sumber daya lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan soal tes 

konsep bioteknologi yang berupa 20 soal pilihan ganda kepada mahasiswa. Soal 

diberi ketika pertemuan pertama (pre-test) ketika mahasiswa belum diberi materi 

apa pun tentang bioteknologi, dan ketika pertemuan terakhir (post-test) ketika 

seluruh pembelajaran  bioteknologi telah tersampaikan. Pengerjaan soal dilakukan 

secara close book, individual dan di dalam kelas selama 30 menit saat KBM 

bioteknologi berlangsung. Tes Konsep Bioteknologi ini berdasarkan kisi-kisi yang 

tampak pada tabel 3.7. 

Tabel.3.7 Kisi-Kisi Tes Konsep Bioteknologi 

No Aspek Indikator Lvl No.Soal 

1 

Memahami 

karakteristik 

bioteknologi 

 

Memeriksa (Examine) apakah suatu barang dan jasa termasuk bioteknologi atau tidak  

C2 

1 
Mencontohkan barang dan jasa bioteknologi 2 
Memeriksa (Examine) apakah suatu barang dan jasa termasuk bioteknologi atau tidak 3 
Memeriksa (Examine) apakah yang dilakukan termasuk kewirausahaan bidang 

bioteknologi atau tidak 
6 

Memeriksa (Examine) apakah yang dilakukan termasuk kewirausahaan bidang 

bioteknologi atau tidak  
7 

2 

Memahami 

proses-proses pada 

bioteknologi 

 

Menyimpulkan prinsip dasar Fermentasi 

C2 

4 
Menyimpulkan prinsip dasar totipotensi 5 
Menyimpulkan prinsip dasar teknik DNA rekombinan 8 
Mengurutkan tahapan rekayasa genetika 9 
Mengurutkan tahapan kultur jaringan 10 

3 
Menerapkan 

pemahaman konsep 

bioteknologi 

kepada aplikasi 

pada berbagai 

bidang kehidupan 

 

Menghubungkan antara bahan baku, mikroba yang terlibat, dan hasil akhir pada 

produk-produk fermentasi 

C3 

14 

Menentukan dampak dari penerapan suatu konsep biologi  terhadap  bidang pertanian  15 

Menentukan dampak dari penerapan suatu konsep biologi  terhadap  bidang 

peternakan 
16 

Menentukan bahan baku (sumber daya lokal) yang sesuai bagi pembuatan produk 

bioteknologi tertentu 
17 

Menentukan bahan baku (sumber daya lokal) yang sesuai bagi pembuatan produk 

bioteknologi tertentu  
18 

4 
Menganalisis 

keterkaitan antara 

bahan baku, proses 

dan fungsi pada 

suatu produk 

bioteknologi 

Mengkaitkan  antara konstruksi produk dengan fungsi pada teknologi Hidroponik 

C4 

11 

Mengkaitkan antara proses kerja dengan fungsi pada bioremediasi 12 

Mengkaitkan antara bahan baku, proses, dan hasil pada pembuatan biodiesel 13 

Mengkaitkan antara bahan baku, proses, dan hasil pada pembuatan bioethanol 19 

Mengkaitkan antara proses kerja dengan fungsi pada pembuatan biogas 20 
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4. Rubrik Penilaian Produk 

Penilaian produk bioteknologi bertujuan untuk menjaring nilai kreativitas yang 

terkandung dalam produk yang diciptakan. Produk yang dihasilkan kemudian 

diberikan penjelasan secara deskriptif  (penilaian berdasarkan pengamatan panca 

indera dan rubrik yang ada) dan reflektif  (penilaian  berdasarkan 

pengetahuan/pengalaman peneliti). Penilaian ini dilakukan setelah produk selesai 

dibuat, yaitu setelah presentasi akhir selesai. Indikator yang dinilai adalah aspek 

keaslian (novelty) produk, langkah kerja dan alat bahan, kemudian  kebermanfaatan 

(Resolution) dan Syntesis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh produk, 

kemudian dilakukan penilaian melalui pemberian penjelasan (deskriptif dan 

reflektif) dan penjelasan tadi dikonversikan kedalam skor berdasarkan kriteria yang 

ada.  

5. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data pendukung dalam penelitian, menjawab karakteristik program 

serta kelebihan dan keterbatasan program. Catatan lapangan digunakan baik pada 

saat ujicoba ataupun pada saat implementasi. Catatan lapangan diperoleh dari 

pencatatan hal-hal yang dianggap penting saat pengamatan langsung dan pencatatan 

hal-hal yang dianggap penting dalam video pembelajaran. Video pembelajaran juga 

digunakan oleh peneliti sebagai upaya untuk mengungkap kondisi-kondisi yang 

terjadi di kelas sebagai dampak implementasi program.  

 

G.  Analisis Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang diujicobakan adalah tes berpikir kreatif dalam bioteknologi dan 

tes konsep bioteknologi. Untuk menganalisis soal-soal yang telah diuji-cobakan 

digunakan rumus-rumus analisis butir soal uraian sebagai berikut : 
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1.   Validitas Butir Soal 

Pengujian validitas butir soal dilakukan untuk mengukur tingkat kevalidan soal 

tersebut. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur (Sudijono,2011). Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji 

Anates versi 4.0.9 maka diperoleh koefisien validasi untuk setiap butir soal 

termasuk sedang dan tinggi (Tabel 3.8 & 3.9).  

2. Reliabilitas Tes 

Perhitungan nilai reliabilitas tes bermanfaat untuk mengetahui keajegan soal. 

Reliabilitas ini berhubungan dengan masalah ketetapan atau keajegan suatu hasil 

tes. Dalam hal ini ajeg atau tetap tidak selalu harus sama tetapi mengikuti perubahan 

yang ajeg. 

Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji Anates versi 4.0.9 

maka diperoleh koefisien reliabilitas untuk setiap butir soal tes tergolong tinggi 

(Tabel 3.8 & 3.9). Tolok ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas tes ini 

menggunakan kriteria menurut Guilford (Suherman, 2003). 

3. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda suatu soal diperlukan untuk mengetahui bahwa suatu 

soal dapat membedakan atau tidak dapat membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah).  

Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji Anates versi 4.0.9 

maka diperoleh indeks daya pembeda untuk setiap butir soal tes termasuk baik, agak 

baik, dan sangat baik (Tabel 3.8 & 3.9). Tolok ukur untuk menginterpretasikan daya 

pembeda menggunakan kriteria menurut Suherman (2003). 

4. Tingkat Kesukaran 

Menentukan tingkat kesukaran butir soal dilakukan dengan cara menghitung 

proporsi skor yang dicapai siswa kelompok atas dan bawah terhadap skor idealnya.  

Setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji Anates versi 4.0.9 maka 

diperoleh tingkat kesukaran untuk setiap butir soal tes termasuk kategori sedang 

(Tabel 3.8 & 3.9). Kriteria acuan untuk menentukan tingkat kesukaran mengacu 

kepada Suherman (2003).       
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Berikut ini rekap hasil analisis uji coba butir soal tes berpikir kreatif dan konsep 

bioteknologi. 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Uji coba Butir Soal Tes Berpikir Kreatif dalam 

Bioteknologi 

No 

Soal 

Analisis uji 

coba 
Hasil Keterangan Reliabilitas Keterangan Keputusan 

1 

     Validitas 0,423 Cukup 

0,61 Tinggi 

Dipakai 
Daya 

pembeda 
30,36 Baik 

Tingkat 

kesukaran 
51,39 Sedang 

2 

Validitas 0,733 Tinggi 

Dipakai 

Daya 

pembeda 
36,11 Baik 

Tingkat 

kesukaran 
62,50 Sedang 

3 

Validitas 0,496 Cukup 

Dipakai 

Daya 

pembeda 
30,56 Baik 

Tingkat 

kesukaran 
48,61 Sedang 

4 

Validitas 0,452 Cukup 

Dipakai 

Daya 

pembeda 
25,00 Agak baik 

Tingkat 

kesukaran 
68,06 Sedang 

5 

Validitas 0,654 Tinggi 

Dipakai 

Daya 

pembeda 
50,00 

Sangat 

baik 

Tingkat 

kesukaran 
50,00 Sedang 
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Tabel 3.9. Hasil Analisis Uji coba Butir Soal Tes Konsep Bioteknologi  

No. 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Validitas Daya Beda 

Saran 

Nilai Tafsiran Nilai Tafsiran Nilai Tafsiran 

1 0,54 Sedang 0,64 Valid 0,635 Soal Baik soal dapat diterima 

2 0,85 Mudah 0,51 Valid 0,511 Soal Baik soal dapat diterima 

3 0,31 Sulit 0,59 Valid 0,591 Soal Baik soal dapat diterima 

4 0,85 Mudah 0,32 Invalid 0,324 
Soal diterima 

dan diperbaiki 
soal di revisi 

5 0,54 Sedang 0,40 Valid 0,398 
Soal diterima 

dan diperbaiki 
soal di revisi 

6 0,62 Sedang 0,29 Invalid 0,288 Soal diperbaiki 
Soal sebaiknya 

direvisi 

7 0,15 Sulit 0,61 Valid 0,612 Soal Baik soal dapat diterima 

8 0,23 Sulit 0,47 Valid 0,465 Soal Baik soal dapat diterima 

9 0,23 Sulit 0,47 Valid 0,465 Soal Baik soal dapat diterima 

10 0,54 Sedang 0,50 Valid 0,500 Soal Baik soal dapat diterima 

11 0,54 Sedang 0,57 Valid 0,568 Soal Baik soal dapat diterima 

12 0,69 Sedang 0,21 Invalid 0,214 Soal diperbaiki 
Soal sebaiknya 

direvisi 

13 0,54 Sedang 0,50 Valid 0,500 Soal Baik soal dapat diterima 

14 0,62 Sedang 0,43 Valid 0,427 Soal Baik soal dapat diterima 

15 0,85 Mudah 0,51 Valid 0,511 Soal Baik soal dapat diterima 

16 0,62 Sedang 0,39 Valid 0,392 
Soal diterima 

dan diperbaiki 
soal di revisi 

17 0,54 Sedang 0,64 Valid 0,635 Soal Baik soal dapat diterima 

18 0,62 Sedang 0,57 Valid 0,566 Soal Baik soal dapat diterima 

19 0,85 Mudah 0,51 Valid 0,511 Soal Baik soal dapat diterima 

20 0,77 Mudah 0,30 Invalid 0,296 Soal diperbaiki 
Soal sebaiknya 

direvisi 

Hasil Uji Reliabilitas 

Koefisien Korelasi r xy Sperman Brown r tabel 5% (33) Kriteria 

0,757 0,862 0,340 Reliabel 
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H. Teknik Analisis Data 

Data-data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data 

yang dianalisis berasal dari tahap studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan, 

dan implementasi program. Secara rinci teknik analisis data pada masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut. 

1. Data dari Tahap Studi Pendahuluan, Perencanaan, dan Pengembangan 

a. Data Tahap Studi Pendahuluan.  

Data yang diperoleh dari studi pendahuluan dianalisis secara kualitatif. Data-

data yang didapatkan melalui studi literatur adalah berupa profil pembelajaran yang 

mengintegrasikan sains dan kewirausahaan, profil silabus dan SAP mata kuliah 

Bioteknologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, serta profil kurikulum 

dan strategi pembelajaran bioentrepreneurship di berbagai negara. Data-data yang 

didapatkan melalui studi lapangan adalah profil keterampilan berpikir kreatif dan 

sikap wirausaha mahasiswa di Program Studi  Pendidikan Biologi  UNWIR, serta 

profil ketersediaan sumber daya lokal di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Hasil  

analisis data dari studi literatur dan lapangan ini digunakan sebagai dasar untuk 

merancang strategi program perkuliahan Bioteknologi, Lembar Kerja Mahasiswa 

serta alat evaluasi program perkuliahan. 

b. Data  Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan terdiri atas tahap pengembangan rancangan program 

perkuliahan, draf awal Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dan instrumen penelitian. 

Pada tahap ini dihasilkan  produk-produk yang diperlukan dalam penelitian. Produk 

tahap perencanaan yang dihasilkan yakni draf awal program perkuliahan 

Bioteknologi, draf awal LKM dan draf awal alat evaluasi program perkuliahan.  

c. Data Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan diperoleh data-data meliputi: (1) Data kualitatif 

hasil validasi ahli terhadap draf program, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), dan 

alat Evaluasi. Data ini diinterpretasikan sebagai masukan. (2) Data catatan lapangan 
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tentang keterlaksanaan program, keberfungsian LKM dan keberfungsian alat 

evaluasi. (3) Data-data yang dijaring dengan alat evaluasi/ instrumen untuk tahap 

pengembangan program yang diperoleh pada ujicoba 1 dan ujicoba 2. Data-data ini 

berupa data kuantitatif tentang keterampilan berpikir kreatif, sikap wirausaha dan 

penguasaan konsep bioteknologi. Data-data diambil pada tahap ujicoba 2 

menggunakan instrumen penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk 

mengidentifikasi efektifitas program dalam mencapai tujuan.  

Data keterampilan berpikir kreatif, sikap wirausaha dan penguasaan konsep 

bioteknologi dianalisis dengan gain ternormalisasi /N-Gain. Efektivitas program 

perkuliahan Bioteknologi bermuatan bioentrepreneurship dan berbasis sumber 

daya lokal ditentukan berdasarkan nilai gain ternormalisasi (N-Gain) pada kategori 

sedang atau tinggi (Lihat Tabel.3.11 dan 3.12). Data-data dari ketiga komponen di 

atas selanjutnya dilakukan analisis komprehensif untuk ditarik kesimpulan 

mengenai keterlaksanaan dan keberfungsian perkuliahan sesuai tujuan. 

 

2. Data dari Tahap Implementasi 

Data-data penelitian pada tahap implementasi terdiri atas data keterampilan 

berpikir kreatif, sikap wirausaha, penguasaan konsep dan penilaian produk kreatif. 

Data-data ini juga dilengkapi dengan data kualitatif dari catatan lapangan. 

a. Data Keterampilan Berpikir Kreatif 

Pengolahan data tes keterampilan berpikir kreatif adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor benar setiap butir soal yang telah diperoleh 

mahasiswa 

2) Mengkonversi skor mentah yang diperoleh siswa menjadi nilai dalam  bentuk 

persentase. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Purwanto,2006). 
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NP =
𝑅

𝑆𝑀
Rx 100 % 

 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau 

diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang 

bersangkutan 

100 = Bilangan tetap 
 

Untuk menginterpretasikan data, maka digunakan pedoman kriteria interpretasi 

berdasarkan interval sebagai berikut: 

Tabel 3.10. Pedoman Kriteria Interpretasi Berdasarkan Interval 

Nilai Persen Kategori 

81-100 % Sangat tinggi 

61-80 % Tinggi 

41-60 % Sedang 

21-40 % Rendah 

0-20 % Sangat rendah 

                   (Syah, 2003) 

Gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui kategori peningkatan 

keterampilan,  dan dihitung dengan menggunakan rumus : 

Tabel 3.11. Rumus N-gain 

 

Rumus N-gain Keterangan 

 

T1 = skor pretest 

T2 = skor postest 

Is = Skor maksimal  

 

(Hake,1999) 

Untuk menginterpretasikan data N-gain, maka digunakan pedoman kriteria 

kategori N-gain sebagai berikut: 
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Tabel 3.12. Kategori Indeks Gain 

 

Indeks gain Kategori 

%g > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ %g < 0,7 Sedang 

%g < 0,3 Rendah 

 

(Hake,1999) 

  

b. Data Sikap Wirausaha 

Teknik analisis data sikap wirausaha mengacu kepada langkah-langkah analisis 

data skala Likert menurut Nazir (2005). Responden memilih salah satu pilihan sikap 

(Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju), kemudian jawaban 

pilihan sikap diberi skor tertentu.  Skor untuk masing-masing soal pada angket sikap 

wirausaha yaitu berkisar antara 1 hingga 5. Skor 5 merupakan skor maksimum, 

diberikan jika memilih sikap sangat setuju pada pernyataan positif dan memilih 

sikap sangat tidak setuju pada pertanyaan negatif. Untuk melihat pemberian skor 

pada masing-masing pernyataan dapat dilihat pada tabel 3.13. 

 

Tabel 3.13. Skor yang diberikan Pada Masing-masing Pilihan Sikap 

 

Skor  

Pilihan Sikap 

Pilihan Sikap 

(Pernyataan Positif) 

Pilihan Sikap             

(Pernyataan Negatif) 

5 Sangat Setuju Sangat Tidak Setuju 

4 Setuju Tidak setuju 

3 Netral Netral 

2 Tidak Setuju Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju 

 

Setelah penskoran dilaksanakan, dilakukan tabulasi terhadap masing-masing  

soal berdasarkan  pilihan sikap. Jumlah responden yang memilih suatu sikap (sangat 

setuju, setuju, dll) dikalikan dengan skor pilihan sikap tersebut (5,4,3,2,1). Hasil 

perkalian dari masing-masing skor pilihan sikap kemudian dijumlahkan sehingga 

diperoleh skor mentah (R). Selanjutnya dicari nilai kecenderungan sikap 

menggunakan rumus Purwanto (2006). 
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NP = 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100% 

Keterangan: 

NP = Nilai Kecenderungan Sikap 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100 = Bilangan tetap 

Untuk menginterpretasikan data, maka digunakan pedoman kriteria interpretasi 

berdasarkan interval sebagai berikut: 

Tabel 3.14. Pedoman Kriteria Interpretasi Berdasarkan Interval 

Nilai Persen Kategori 

81-100 % Sangat tinggi 

61-80 % Tinggi 

41-60 % Sedang 

21-40 % Rendah 

0-20 % Sangat rendah 

                   (Syah, 2003) 

Gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui kategori peningkatan sikap 

dan dihitung dengan menggunakan rumus dan kriteria pada Tabel 3.11. dan 3.12. 

c. Data Penguasaan Konsep 

Pengolahan Data Tes Penguasaan Konsep adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor benar setiap butir soal yang telah diperoleh 

mahasiswa  

2) Mengkonversi skor mentah yang diperoleh siswa menjadi nilai dalam  bentuk 

persentase. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Purwanto,2006). 

NP =
𝑅

𝑆𝑀
Rx 100 % 

 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau 

diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang 

bersangkutan 

100 = Bilangan tetap 
 

Untuk menginterpretasikan data, maka digunakan pedoman kriteria interpretasi 

berdasarkan interval sebagai berikut: 
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Tabel 3.15. Pedoman Kriteria Interpretasi Berdasarkan Interval 

Nilai Persen Kategori 

81-100 % Sangat tinggi 

61-80 % Tinggi 

41-60 % Sedang 

21-40 % Rendah 

0-20 % Sangat rendah 

               (Syah, 2003) 

Gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui kategori peningkatan 

penguasaan konsep, dan dihitung dengan menggunakan rumus dan kriteria pada 

Tabel 3.11. dan 3.12. 

d. Data Produk Bioteknologi 

Penilaian ini mengacu kepada rubrik penilaian produk bioteknologi kreatif. 

Adapun rubrik yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian terhadap 

produk ini diberikan dalam lampiran F-4. 

Skor untuk masing-masing indikator pada penilaian produk yaitu berkisar 

antara 0 hingga 4. Skor kemudian dikonversi ke dalam persen. Untuk 

menginterpretasikan data, maka digunakan pedoman kriteria interpretasi 

berdasarkan interval sebagai berikut. 

Tabel 3.16. Pedoman Kriteria Interpretasi Berdasarkan Interval 

Nilai Persen Kategori 

81-100 % Sangat tinggi 

61-80 % Tinggi 

41-60 % Sedang 

21-40 % Rendah 

0-20 % Sangat rendah 

                   (Syah, 2003) 

Skor-skor tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif melalui teknis 

pendeskripsian menurut Creswell (2008), deskripsi yang diberikan dalam bentuk 

perpaduan antara penjelasan berdasarkan ciri atau temuan yang dapat diamati oleh 

panca indera dan berdasarkan penilaian/refleksi berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan  peneliti. 


