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BAB III 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis 

hubungan imajinasi kreatif dan keterampilan berpikir kreatif dengan keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha pada mata kuliah bioentrepreneur. 

Metode yang digunakan adalah metode korelasional. Metode penelitian 

korelasional merupakan salah satu prosedur yang terdapat pada penelitian 

kuantitatif  (Creswell, 2015). Metode penelitian korelasional ini dipilih karena akan 

digunakan untuk melihat hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian ini. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah imajinasi kreatif (X1), dan 

keterampilan berpikir kreatif (X2) sebagai variabel bebas, dan keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha (Y) sebagai variabel terikat. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2020. Sumber data 

penelitian didapatkan dari mata kuliah bioentrepreneur di semester 7 pada tahun 

ajaran 2020/2021. 

Gambar 3. 1 Pola Hubungan 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan kelompok individu yang memiliki ciri khusus yang 

sama (Creswell, 2015). Populasi dapat berupa objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 7 tahun 

ajaran 2020/2021 yang mengontrak mata kuliah Bioenterprener pada program studi 

pendidikan biologi UPI. Jumlah populasi adalah 86 mahasiswa, dan sampel adalah 

26 mahasiswa. Sampel penelitian dipilih dengan cara purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Dasar 

pertimbangan dari penentuan sampel adalah terdapatnya lembar hasil tes wartegg, 

proposal wirausaha individu, dan laporan produk yang dikembangkan secara 

individu. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen atau variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah imajinasi kreatif mahasiswa (X1), dan keterampilan berpikir kreatif (X2). 

2. Variabel dependen atau variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat dari keberadaan variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

keterampilan membuat produk kreatif (Y). 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang menjelaskan suatu 

variabel yang dapat diukur. Penelitian dengan judul “Hubungan Imajinasi Kreatif 

dan Keterampilan Berpikir Kreatif dengan Keterampilan Memebuat Produk Kreatif 

Berpotensi Wirausaha pada Mata kuliah Bioentrepreneur” memiliki beberapa 

istilah yang harus dijelaskan secara rinci. Hal itu berkaitan dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

interpretasi hasil penelitian. Berdasarkan kajian pustaka pada bab sebelumnya, 

definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Imajinasi kreatif merupakan kemampuan seseorang dalam memproyeksikan 

makna, emosi, dan possibility menjadi persepsi baru berdasarkan pengetahuan, 

pengindraan, dan ingatan. Kemampuan ini dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran seseorang dengan 

mempertimbangkan kemungkinan dan detil-detil dari kemungkinannya. 

Kemampuan imajinasi kreatif dapat menghasilkan citra mental berupa 

rancangan atau suatu kondisi berdasarkan pemikirannya. Imajinasi kreatif 

diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu expansion, symbolism, originality, 

dark shading, dan light shading. Instrumen yang digunakan dalam menjaring 

data imajinasi kreatif yaitu tes wartegg. Penilaian hasil tes wartegg dilakukan 

berdasarkan pedoman penilaian tes wartegg menurut Laird (1964) dan Azwar 

(2018). Instrumen yang digunakan telah melalui uji validitas dan reliabilitas 

yang hasilnya valid dan reliabel. Instrumen ini diberikan pada fase awal dari 

enam fase pembelajaran yaitu fase characterizing. 

2. Keterampilan berpikir kreatif dalam penelitian ini merupakan keterampilan 

berpikir seseorang untuk menghasilkan ide yang inovatif dengan proses mental 

berupa fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Pada penelitian ini 

keterampilan berpikir kreatif dilihat dari proposal bioentrepreneur yang dibuat 

oleh mahasiswa dan dinilai berdasarkan aspek fluency, flexibility, originality, 

dan elaboration. Instrumen yang digunakan dalam mendapatkan data 

keterampilan berpikir kreatif ini adalah lembar penilaian keterampilan berpikir 

kreatif pada proposal bioentrepreneur. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik 

penilaian keterampilan berpikir kreatif. Instrumen yang digunakan telah 

melalui uji validitas dan reliabilitas yang hasilnya valid dan reliabel. Instrumen 

ini digunakan pada fase pembelajaran yang ke-dua yaitu analyzing. 

3. Keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha merupakan 

keterampilan dalam membuat sebuah produk baru yang berupa benda fisik atau 

bangunan mental hasil dari kreativitas dan memiliki peluang untuk dijadikan 

wirausaha. Keterampilan membuat produk kreatif dapat diukur melalui aspek 

kebaruan, keefektifan, efisiensi, estetis, dan adaptif. Keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha ini dilihat dari produk usaha mahasiswa 

pada mata kuliah bioentrepreneur. Instrumen yang digunakan dalam 
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mendapatkan data keterampilan membuat produk kreatif adalah lembar 

penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha. Instrumen ini telah melalui uji validitas 

dan reliabilitas yang hasilnya valid dan reliabel. Instrmen ini digunakan pada 

fase pembelajaran yang ke-tiga yaitu prototyping. 

F. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah bioentrepreneur. Data tersebut berupa hasil tes 

wartegg, proposal wirausaha, dan laporan usaha. Hasil tes wartegg digunakan 

untuk mengetahui kemampuan imajinasi kreatif yang dimiliki mahasiswa. Proposal 

wirausaha digunakan untuk menganalisis keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. 

Laporan usaha digunakan untuk mengetahui keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha pada mahasiswa.  

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes wartegg, lembar penilaian keterampilan berpikir kreatif pada proposal 

bioentrepreneur, dan lembar penilaian keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha. Data keterampilan dan instrumen yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Instrumen penelitian 

Data Instrumen Sumber Data 

Imajinasi kreatif Tes Wartegg Mahasiswa  

Keterampilan berpikir 

kreatif 

Lembar penilaian keterampilan 

berpikir kreatif pada proposal 

bioentrepreneur 

Mahasiswa 

Keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi 

wirausaha 

Lembar penilaian keterampilan 

membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha 

Mahasiswa  

 

1. Tes wartegg 

Tes wartegg didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan konten 

dan aspek kualitatif pada gambar yang dapat menggambarkan kepribadian 
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seseorang (Roivainen, 2009). Tes ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

menganalisis kepribadian seseorang dan tidak terikat dengan bahasa (Grønnerød & 

Grønnerød, 2012). Salah satu komponen kepribadian yang dapat dianalisis melalui 

tes wartegg adalah kemampuan imajinasi kreatif. Tes ini diberikan kepada 

mahasiswa pada saat pembelajaraan fase characterizing. Tes wartegg merupakan 

tes menggambar dalam delapan kotak yang tersusun menjadi dua baris dengan 

dilengkapi berbagai stimulus (Roivainen, 2009). Pada masing-masing kotak 

terdapat stimulus berupa titik, garis kecil bergelombang, tiga garis vertikal yang 

memiliki panjang bertingkat, segi empat hitam, dua garis miring yang berhadapan, 

titik-titik yang membentuk setengah lingkaran kecil, dan garis lengkung yang 

besar. Stimulus tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing yang mampu 

memicu terbentuknya gambar sesuai dengan karakteristik stimulusnya (Azwar, 

2018). Pedoman penilaian imajinasi kreatif pada tes wartegg ini dikembangkan 

oleh Kinget (Laird, 1964; Azwar, 2018). Menurut Grønnerød dan Grønnerød 

(2012)  tes wartegg memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Aspek-aspek yang terdapat pada imajinasi kreatif adalah expansion, fantasy 

(fancy, phantasm, symbolism), originality, asimetric abstraction, dark shading, dan 

light shading (Azwar, 2018; Laird, 1964). Namun pada penelitian ini hanya 

menggunakan aspek expansion, symbolism, originality, dark shading, dan light 

shading. Hal ini bertujuan untuk mengkhususkan pengambilan data pada 

kemampuan imajinasi kreatif yang bersifat gifted. Imajinasi kreatif yang bersifat 

gifted bersifat lebih realistis dan sehat, memiliki orientasi tujuan yang mengarah 

pada impersonal dan lebih luas, lebih imajinatif, kreatif, dan emosionalnya lebih 

halus (Laird, 1964). Hal tersebut lebih sesuai sebagai kemampuan yang dibutuhkan 

pada bioentrepreneur. 

Aspek expansion dapat terlihat pada gambar yang secara implisit 

menunjukkan adanya perluasan dimensi yang seolah-olah perluasannya tidak 

terbatas. Aspek expansion menggambarkan imajinasi kreatif yang dimiliki 

seseorang lebih berorientasi pada projek-projek yang besar dan jauh melebihi 

kebutuhan dan minatnya saat ini (Azwar, 2018). Aspek symbolism dapat terlihat 

pada gambar yeng merepresentasikan nilai, gagasan, atau cita-cita. Aspek 

symbolism menggambarkan imajinasi kreatif yang dimiliki seseorang mengarah 
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pada nilai-nilai yang dianut, tujuan hidup, atau isu-isu yang menjadi perhatiannya 

(Azwar, 2018). Aspek originality dapat terlihat pada gambar yang disajikan dengan 

jelas dan memiliki tema unik atau yang kemunculannya kurang dari sepuluh persen. 

Aspek originality menggambarkan imajinasi kreatif yang dimiliki bersifat 

intelektual (Azwar, 2018). Aspek dark shading dapat terlihat pada gambar yang 

memiliki bayangan atau pewarnaan permukaan gambar yang gelap. Aspek ini 

menggambarkan imajinasi kreatif seseorang dihasilkan dari dorongan yang kuat 

dan bukan dari inspirasi seketika atau usaha yang sekilas (Azwar, 2018). Aspek 

light shading dapat terlihat pada gambar yang memiliki bayangan ringan (terang) 

atau hampir transparan. Aspek light shading menggambarkan imajinasi kreatif 

yang dimiliki lebih mengarah pada kepekaan yang tinggi. 

Pada proses penilaian, hasil gambar dari tes wartegg dianalisis konten dan 

teknik pembuatnnya dengan beracuan pada pedoman penilaian kemampuan 

imajinasi kreatif. Pedoman penilaian kemampuan imajinasi kreatif dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. Pemberian skor pada analisa gambar tersebut antara ½ sampai 3. 

Skor 1 diberikan pada gambar yang memunculkan kriteria tertentu namun tidak 

terlalu kuat, skor 2 diberikan pada gambar yang memunculkan kriteria tertentu 

dengan kuat, skor 3 diberikan pada gambar yang memunculkan kriteria tertentu 

dengan kuat dan dominan, dan skor ½ menggambarkan skor antara yang 

menggambarkan skor berada pada titik tengah antara dua skor (Yuana et al., 2018).  

Tabel 3. 2 Pedoman Penilaian Imajinasi Kreatif Pada Tes Wartegg 

Aspek imajinasi 

kreatif 

Aspek 

penilaian 
Kriteria Poin 

Expansion 

Gambar yang secara 

implisit 

memperlihatkan 

perluasan dimensi. 

Perluasan dimensi 

tersebut dapat berupa 

gambar lanskap yang 

mengesankan 

perluasan tak terbatas 

atau gambar yang 

memunculkan hanya 

sebagian dari objek 

yang terdefinisi 

Janis 

gambar, 

kelengkapan 

gambar 

objek, dan 

ukuran 

relatif dari 

“alam 

semesta” 

yang 

diwakili. 

1. Gambar yang menunjukkan 

penyebaran luas atau 

penyebaran unsur-unsur di atas 

area gambar 

2. Gambar benda lengkap dan 

sebagian kecil dari alam 

semesta tanpa batas 

3. Gambar “alam semesta” yang 

sangat terbatas pada objek 

fisik dan lingkungan 

sekitarnya 

1 

1. Gambar yang menunjukkan 

kombinasi dari item pada poin 

satu 

2 
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Aspek imajinasi 

kreatif 

Aspek 

penilaian 
Kriteria Poin 

dengan baik, gambar 

dengan penyebaran 

luas, atau gambar yang 

relatif besar dan tidak 

memiliki penataan 

bagian dalam. 

2. Gambar bagian dari objek 

besar dan sebagian kecil dari 

“alam semesta” tanpa batas 

3. Gambar yang tidak memiliki 

penataan bagian dalam dan 

menutupi sekitar setengah dari 

area atau lebih 

4. Gambar dengan “alam 

semesta” terbatas pada 

lingkungan geografis langsung 

1. Gambar bagian kecil dari 

“alam semesta” yang jelas dan 

tidak ada objek yang hadir 

berdekatan  

2. Gambar “alam semesta” yang 

tidak terbatas pada lokasi yang 

berdekatan tetapi dalam hal 

dunia atau seluruh alam 

semesta 

3 

Symbolism  

Gambar yang 

merepresentasikan 

nilai-nilai, gagasan, 

cita-cita, dan bukan 

merupakan simbol 

intelektual atau 

matematika. 

Jumlah 

simbolisme 

Gambar yang memiliki 

simbolisme yang sedikit dan 

disampaikan secara langsung 

tanpa ada elaborasi 

1 

Gambar yang memiliki 

sebagian kecil simbolisme 

yang sedikit halus dan halus 

(sopan)  

2 

Gambar yang memiliki 

simbolisme yang sangat baik 

dan mencakup seluruh area 

gambar yang digunakan 

3 

Originality  

Gambar yang memiliki 

konten dari tema yang 

unik atau yang 

kemunculannya 

kurang dari sepuluh 

persen. Syarat yang 

harus terpenuhi adalah 

tema unik disajikan 

dengan jelas, 

representasional 

(memiliki makna 

tertentu) 

Keunikan 

dari tema 

Gambar yang memiliki tema 

dan perlakuan yang tidak biasa 

dan hanya terjadi tidak lebih 

dari sepuluh persen gambar 

1 

Gambar yang memiliki tema 

sangat tidak biasa dan 

perlakuan dengan cara yang 

unik. Perlakuan yang serupa 

akan ditemui sesekali 

2 

Gambar yang memiliki tema 

yang sangat unik dan tidak 

ditemukan lagi sebagai respon 

terhadap stimulus tertentu 

3 
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Aspek imajinasi 

kreatif 

Aspek 

penilaian 
Kriteria Poin 

Dark Shading 

Gambar yang memiliki 

tampilan permukaan 

halus merata dan 

homogen, coretan, 

garis bersilang-silang, 

atau garis-garis yang 

tidak tentu arahnya. 

Tampilan permukaan 

ini memiliki intensitas 

yang gelap, garis-garis 

yang telah digelapkan 

dan dilebarkan tidak 

termasuk pada 

kategori ini. 

Rasio 

wilayah 

yang 

dicakup oleh 

dark 

shading 

terhadap 

wilayah 

yang 

dicakup oleh 

gambar 

1. Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang rendah 

dan areanya sangat kecil 

2. Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang sedang 

dan mencakup seperempat 

atau sepertiga gambar  

1 

Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang cukup 

besar dan mencakup setengah 

atau dua pertiga dari gambar 

2 

Gambar yang memiliki 

intensitas berlebihan atau 

dominan 
3 

Light Shading 

Gambar yang memiliki 

tampilan permukaan 

halus merata dan 

homogen, coretan, 

garis bersilang-silang, 

atau garis-garis yang 

tidak tentu arahnya. 

Tampilan permukaan 

ini memiliki shading 

ringan (terang), 

transparan, dan halus. 

Gambar yang 

mengindikasikan 

langit, sinar matahari, 

atau efek 

pemandangan jauh dan 

samar.   

Rasio 

wilayah 

yang 

dicakup oleh 

light 

shading 

terhadap 

wilayah 

yang 

dicakup oleh 

gambar 

1.Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang rendah 

dan areanya sangat kecil 

2.Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang sedang 

dan mencakup seperempat atau 

sepertiga gambar 

1 

Gambar yang memiliki 

intensitas shading yang cukup 

besar dan mencakup setengah 

atau dua pertiga dari gambar 

2 

Gambar yang memiliki 

intensitas shading berlebihan 

atau dominan 
3 

(Azwar, 2018; Laird, 1964) 

 

2. Lembar penilaian keterampilan berpikir kreatif pada proposal bioentrepreneur 

Lembar penilaian keterampilan berpikir kreatif ini digunakan untuk menilai 

keterampilan berpikir kreatif berdasarkan proposal bioentrepreneur yang dibuat 

oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan pada fase pembelajaran yang ke-2 yaitu 

analyzing. Aspek yang diukur pada tes berpikir kreatif ini adalah fluency, flexibility, 

originality, dan elaboration. Rubrik penilaian keterampilan berpikir kreatif 

digunakan sebagai acuan untuk memberikan nilai pada lembar penilaian 
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keterampilan berpikir kreatif pada proposal bioentrepreneur yang dibuat oleh 

mahasiswa. Rubrik merupakan seperangkat kriteria tampilan yang dapat 

menggambarkan tingkatan dari keterampilan tertentu, secara sederhana diartikan 

sebagai acuan penilaian (Wulan, 2018).  

Rubrik penilaian berpikir kreatif diadaptasi dari Munandar (2014), Reisman 

dan Torrance (1979), Torrance (1972) dan Yamamoto (1964). Masing-masing 

indikator yang digunakan pada setiap aspek yaitu, (1) mencetuskan banyak ide atau 

gagasan, (2) memberikan gagasan yang bervariasi dari arah yang berbeda-beda, (3) 

memberikan gagasan baru dan unik, (4) memperinci detil-detil dari suatu gagasan. 

Rubrik penilaian keterampilan berpikir kreatif ini menggunakan empat tingkatan 

yaitu sangat baik (4), baik (3), cukup (2), kurang (1). Pemilihan empat tingkatan 

pada rubrik didasarkan pada sejauh mana keterampilan berpikir kreatif dapat diurai 

pada berbagai tingkatan, dan seberapa halus gradasi yang diperlukan dalam 

penelitian (Wulan, 2018). Pemilihan empat tingkatan ini diharapkan dapat 

memperjelas capaian keterampilan berpikir kreatif pada setiap tingkatan dan 

mengurangi perbedaan tafsiran. Kisi-kisi rubrik penilaian keterampilan berpikir 

kreatif dapat dilihat pada Tabel 3.3, dan rubrik penilaian dapat dilihat pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Rubrik Penilaian Keterampilan Berpikir Kreatif Pada 

Proposal Bioentrepreneur 

Aspek Berpikir 

Kreatif 
Indikator Komponen 

Fluency (berpikir 

lancar) 

Mencetuskan banyak ide atau gagasan - Produk/ jasa 

- Pemasaran  

Flexibility 

(berpikir luwes) 

Memberikan gagasan yang bervariasi 

dari arah yang berbeda-beda 

- Pemasaran  

- Produk/ jasa 

Originality 

(berpikir orisinal) 

Memberikan gagasan baru dan unik - Judul 

- Produk/ jasa 

Elaboration 

(berpikir rinci) 

Memperinci detil-detil dari suatu 

gagasan 

- Deskripsi usaha 

- Pemasaran  

(Munandar, 2014; Reisman & Torrance, 1979; Torrance, 1972; Yamamoto, 1964)  

 



34 

 

Ahmad Ahyani, 2021 
HUBUNGAN IMAJINASI KREATIF DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DENGAN 
KETERAMPILAN MEMBUAT PRODUK KREATIF BERPOTENSI WIRAUSAHA PADA MATA KULIAH 
BIOENTREPRENEUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3. 4 Rubrik Penilaian keterampilan berpikir kreatif pada proposal 

bioentrepreneur 

Aspek Komponen Kriteria Skor Kategori 

Fluency 

Produk/ 

jasa 

Terdapat delapan atau lebih jenis 

atau varian dari produk/ jasa  
4 

Sangat 

baik 

Terdapat lima sampai tujuh jenis 

atau varian dari produk/ jasa  
3 Baik  

Terdapat dua sampai empat jenis 

atau varian dari produk/ jasa  
2 Cukup 

Hanya terdapat satu jenis atau 

varian produk/ jasa 
1 Kurang  

Pemasaran Terdapat tiga belas atau lebih 

gagasan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran 

4 
Sangat 

baik 

Terdapat sembilan sampai dua 

belas gagasan yang berkaitan 

dengan strategi pemasaran 

3 Baik  

Terdapat lima sampai delapan 

gagasan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran 

2 Cukup 

Terdapat satu sampai empat 

gagasan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran 

1 Kurang  

Flexibility 

Produk/ 

jasa 

Variasi produk/ jasa dibuat 

berdasarkan empat atau lebih 

sudut pandang yang berbeda 

4 
Sangat 

baik 

Variasi produk/ jasa dibuat 

berdasarkan tiga sudut pandang 

yang berbeda 

3 Baik  

Variasi produk/ jasa dibuat 

berdasarkan dua sudut pandang 

yang berbeda 

2 Cukup 

Variasi produk/ jasa dibuat 

hanya berdasarkan satu sudut 

pandang  

1 Kurang  

Pemasaran Terdapat tiga atau lebih alternatif 

penjualan online 
4 

Sangat 

baik 

Terdapat dua alternatif penjualan 

online 
3 Baik  

Terdapat satu cara penjualan 

online 
2 Cukup 

Hanya menggunakan cara 

penjualan offline 
1 Kurang  

Originality 
Gagasan 

usaha 
Ide usaha merupakan ide baru 4 

Sangat 

baik 
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Aspek Komponen Kriteria Skor Kategori 

Ide usaha merupakan ide 

modifikasi dengan kategori 

modifikasi yang rumit 

3 Baik  

Ide usaha merupakan ide 

modifikasi dengan kategori 

modifikasi yang mudah 

2 Cukup 

Ide usaha sudah ada dan tidak 

dimodifikasi 
1 Kurang  

Produk/ 

jasa 

Produk atau jasa sangat sulit 

untuk ditiru  
4 

Sangat 

baik 

Produk atau jasa sulit ditiru 3 Baik  

Produk atau jasa mudah ditiru 2 Cukup 

Produk atau jasa sangat mudah 

ditiru 
1 Kurang  

Elaboration 

Deskripsi 

usaha 

Hampir seluruh atau keseluruhan 

gagasan diperinci dengan jelas 
4 

Sangat 

baik 

Sebagian besar gagasan diperinci 

dengan jelas  
3 Baik  

Hampir setengah dari 

keseluruhan gagasan diperinci 

dengan jelas 

2 Cukup 

Sebagian kecil gagasan diperinci 

dengan jelas 
1 Kurang  

Pemasaran Keseluruhan gagasan pemasaran 

dilengkapi dengan perincian yang 

jelas 

4 
Sangat 

baik 

Sebagian besar gagasan 

pemasaran dilengkapi dengan 

perincian yang jelas 

3 Baik  

Hanya setengah atau sebagian 

kecil gagasan pemasaran yang 

dilengkapi dengan perincian 

jelas 

2 Cukup 

Gagasan pemasaran dilengkapi 

dengan perincian yang kurang 

jelas 

1 Kurang  

(Munandar, 2014; Reisman & Torrance, 1979; Torrance, 1972; Yamamoto, 1964) 

 

3. Lembar penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

Instrumen penilaian keterampilan membuat produk kreatif digunakan untuk 

menilai keterampilan mahasiswa dalam membuat produk kreatif yang berpotensi 

wirausaha. Penilaian ini dilakukan berdasarkan produk dan laporan usaha 

kelompok yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan pada fase 
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pembelajaran yang ke-3 yaitu prototyping. Aspek yang dinilai dari produk kreatif 

berpotensi wirausaha ini adalah kebaruan, keefektifan dan efisiensi, estetis, serta 

adaptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menilai laporan usaha yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Rubrik penilaian keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha digunakan sebagai acuan dalam pemberian nilai. Rubrik ini 

dimodifikasi dari Besemer dan Treffinger (1981), Drucker (1993), Garcia dan 

Mukhopadhyay (2019), Hairuddin (2017), serta Suryana dan Bayu (2015).  

Indikator yang digunakan pada setiap aspek adalah (1) produk bersifat 

orisinal, (2) produk mampu dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, (3) produk 

mampu dimanfaatkan dengan mudah, (4) produk memuat nilai-nilai estetika, (5) 

produk dapat dikembangkan lebih lanjut dan bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Rubrik penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

menggunakan empat tingkatan yaitu sangat baik (4), baik (3), cukup (2), kurang 

(1). Kisi-kisi rubrik penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha dapat dilihat pada Tabel 3.5, dan rubriknya dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Rubrik Penilaian keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha 

Aspek  Indikator 

Kebaruan  Produk bersifat orisinal 

Keefektifan Produk mampu dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya 

Efisiensi Produk mampu dimanfaatkan dengan mudah 

Estetis Produk memuat nilai-nilai estetika 

Adaptif  Produk dapat dikembangkan lebih lanjut dan bermanfaat bagi 

masyarakat luas 

(Besemer & Treffinger, 1981; Drucker, 1993; Garcia & Mukhopadhyay, 2019; 

Hairuddin, 2017; Suryana & Bayu, 2015) 

  

Tabel 3. 6 Rubrik Penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha 

Aspek Kriteria Skor Kategori 

Kebaruan  

Produk atau prosedur pembuatannya 

merupakan hal baru dan belum ada 

sebelumnya  

4 
Sangat 

baik 

Produk dan prosedur pembuatannya 

merupakan hasil dari modifikasi dari yang 

telah ada 

3 Baik  
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Aspek Kriteria Skor Kategori 

Produk sudah ada sebelumnya, namun 

prosedur pembuatannya merupakan 

modifikasi dari yang telah ada, atau produk 

merupakan modifikasi dari yang telah ada, 

namun prosedur pembuatan sudah ada 

sebelumnya 

2 Cukup  

Produk dan prosedur pembuatan sudah ada 

sebelumnya 
1 Kurang  

Keefektifan 

Produk yang dibuat sangat sesuai dengan 

tujuan dan fungsi pembuatannya 
4 

Sangat 

baik 

Produk yang dibuat sesuai dengan fungsi dan 

tujuan pembuatannya  
3 Baik  

Produk yang dibuat kurang sesuai dengan 

fungsi dan tujuan pembuatannya 
2 Cukup  

Produk yang dibuat tidak sesuai dengan 

fungsi dan tujuan pembuatannya 
1 Kurang  

Efisiensi 

Produk dapat digunakan lebih mudah 

dibandingkan dengan produk sejenis yang 

telah ada 

4 
Sangat 

baik 

Produk dapat memiliki tingkat kemudahan 

penggunaan yang setara dengan produk 

sejenis yang telah ada 

3 Baik  

Produk lebih sulit digunakan dibandingkan 

dengan produk sejenis yang telah ada 
2 Cukup  

Produk sangat sulit digunakan dibandingkan 

dengan produk sejenis yang telah ada 
1 Kurang  

Estetis 

Tampilan warna sangat serasi atau sangat 

menarik 
4 

Sangat 

baik 

Tampilan warna serasi dan menarik 3 Baik  

Tampilan warna kurang serasi atau kurang 

menarik 
2 Cukup  

Tampilan warna tidak serasi dan tidak 

menarik 
1 Kurang  

Adaptif 

Produk dapat dikembangkan lebih lanjut dan 

memiliki daya guna yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat luas  

4 
Sangat 

baik 

Produk dapat dikembangkan lebih lanjut 

namun memiliki daya guna yang sesuai bagi 

kebutuhan masyarakat dalam lingkup 

terbatas 

3 Baik  

Produk kurang mampu dikembangkan lebih 

lanjut, namun memiliki daya guna yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas 

2 Cukup  

Produk kurang mampu dikembangkan lebih 

lanjut dan memiliki daya guna yang sesuai 
1 Kurang  



38 

 

Ahmad Ahyani, 2021 
HUBUNGAN IMAJINASI KREATIF DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DENGAN 
KETERAMPILAN MEMBUAT PRODUK KREATIF BERPOTENSI WIRAUSAHA PADA MATA KULIAH 
BIOENTREPRENEUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Aspek Kriteria Skor Kategori 

dengan kebutuhan masyarakat dalam lingkup 

terbatas 

(Besemer & Treffinger, 1981; Drucker, 1993; Garcia & Mukhopadhyay, 2019; 

Hairuddin, 2017; Suryana & Bayu, 2015)  

H. Teknik Analisis Instrumen 

1. Analisis Instrumen Kemampuan Imajinasi Kreatif, Keterampilan Berpikir 

Kreatif, dan Keterampilan Membuat Produk Kreatif Berpotensi Wirausaha 

Instrumen dari kemampuan imajinasi kreatif, keterampilan berpikir kreatif, 

dan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha perlu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Hal itu bertujuan untuk melihat ketepatan dan 

keajegan instrumen dalam mengukur keterampilan yang diukurnya.  

a. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat ketepatan instrumen dalam mengukur 

keterampilan yang diukurnya. Jenis uji validitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah validitas empirik. Validitas empirik adalah jenis uji validitas yang 

menggunakan kriteria tertentu. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus pearson product moment terhadap nilai-nilai pada setiap item 

pertanyaan variabel dengan probabilitas 5%. Rumus korelasi pearson product 

moment dari Riduwan dan Sunarto (2012) adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(Ʃ𝑥𝑦) − (Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

√{𝑛Ʃ𝑥2 − (∑𝑥)
2
}{𝑛Ʃ𝑦2 − (∑𝑦)

2
}

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi 

Ʃx = Jumlah skor item 

Ʃy = Jumlah skor total 

Ʃx2 = Jumlah x kuadrat 

Ʃy2 = jumlah y kuadrat 

Ʃxy = Jumlah perkalian x dengan y 

n = jumlah responden 
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 Pengujian validitas dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 

21 sebagai alat uji dengan menggunakan uji validitas product moment pearson 

correlation. Setiap item dalam instrumen dinyatakan valid apabila rtabel < rhitung dan 

dinyatakan tidak valid apabila rtabel > rhitung. 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keajegan instrumen dalam 

mengukur keterampilan yang diukurnya. Instrumen yang reliabel merupakan 

instrumen yang menghasilkan data sama walaupun digunakan beberapa kali pada 

objek yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 21 dengan menggunakan rumus Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha 

merupakan koefisien reliabilitas yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari 

suatu set berkorelasi positif satu dengan yang lainnya. Nilai cronbach’s alpha yang 

diterima sebagai instrumen yang reliabel adalah di atas 0,6 (Taber, 2018; van 

Griethuijsen et al., 2015). Jika reliabiilitas instrumen pengujian lebih besar dari (>) 

0,6 maka instrumen layak digunakan (reliabel). Jika reliabilitas instrumen 

pengujian kurang dari (<) 0,6 maka instrumen tidak layak digunakan (tidak 

reliabel). Kategori reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Kategori koefisien reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Kriteria 

0,80-1,00 Sangat kuat atau sangat tinggi 

0,60-0,79 Kuat atau tinggi 

0,40-0,59 Sedang atau cukup 

0,20-0,39 Lemah atau rendah 

0,00-0,19 Sangat lemah atau sangat rendah 

(Arikunto, 2011) 

 

2. Hasil Analisis Instrumen Kemampuan Imajinasi Kreatif, Keterampilan 

Berpikir Kreatif, dan Keterampilan Membuat Produk Kreatif Berpotensi 

Wirausaha 

a. Hasil analisis instrumen kemampuan imajinasi kreatif 

Tes wartegg merupakan tes melengkapi gambar berdasarkan stimulus-

stimulus yang berbeda. Tes wartegg ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

imajinasi kreatif mahasiswa. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

imajinasi kreatif mahasiswa adalah expansion, symbolism, originality, dark 
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shading, dan light shading. Tes wartegg ini dinilai dengan menggunakan pedoman 

penilaian imajinasi kreatif pada tes wartegg dari Laird (1964) dan Azwar (2018). 

Hasil uji validitas tes wartegg untuk menilai kemampuan berpikir kreatif dapat 

dilihat pada Tabel 3.8, dan hasil perhitungan uji validitas pada aplikasi IBM SPSS 

Statistics 21 dapat dilihat pada Lampiran 7.   

Tabel 3. 8 Hasil uji validitas instrumen tes wartegg untuk menilai kemampuan 

imajinasi kreatif 

No Aspek R hitung R tabel Keterangan Keputusan 

1 Expansion .685** 0.388 Valid Dipakai 

2 Symbolism .799** 0.388 Valid Dipakai 

3 Originality .797** 0.388 Valid Dipakai 

4 Dark shading .733** 0.388 Valid Dipakai 

5 Light shading .819** 0.388 Valid Dipakai 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Hasil uji validitas pada tes wartegg didapatkan bahwa setiap aspek memiliki 

r-hitung > r-tabel, r-tabel product moment yakni 0,388 (α = 0,05; n = 26). Hal itu 

menggambarkan instrumen yang digunakan dalam mengukur kemampuan 

imajinasi kreatif pada tes wartegg valid. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

pedoman penilaian imajinasi kreatif pada tes wartegg dapat mengukur kemampuan 

imajinasi kreatif mahasiswa dengan tepat, dan data imajinasi kreatif yang 

digunakan merupakan data yang valid. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21, 

diperoleh hasil uji reliabilitas instrumen tes wartegg untuk menilai kemampuan 

imajinasi kreatif dapat dilihat pada Tabel 3.9, dan hasil perhitungan menggunakan 

aplikasi IBM SPSS Statistics 21 dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 3. 9 Hasil uji reliabilitas instrumen tes wartegg untuk menilai kemampuan 

imajinasi kreatif 

Cronbach's alpha N item Kategori 

.824 5 Sangat Tinggi 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan cronbach’s alpha adalah 0,824 

> 0,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

mengukur kemampuan imajinasi kreatif bersifat reliabel dengan kategori sangat 

tinggi. Nilai dari cronbach’s alpha ini dapat menunjukkan keandalan dan kualitas 

instrumen (Taber, 2018). Uji reliabilitas juga dapat menggambarkan keajegan dari 
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instrumen yang digunakan (Wulan, 2018). Dengan demikian, instrumen yang 

digunakan dalam mengukur kemampuan imajinasi kreatif memiliki keandalan dan 

kualitas yang baik, serta hasil pengukurannya ajeg. Berdasarkan hasil uji validitas 

dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

mengukur kemampuan imajinasi kreatif ini dapat digunakan dalam penelitian ini, 

karena instrumen tersebut dapat mengukur dengan tepat, andal, dan ajeg.  

b. Hasil analisis instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

Penilaian keterampilan berpikir kreatif dilakukan dengan menggunakan 

rubrik penilaian berpikir kreatif pada proposal bioentrepreneur. Aspek yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif mahasiswa adalah aspek 

fluency, flexibility, originality, dan elaboration (Torrance, 1972). Hasil uji validitas 

instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif dapat dilihat pada Tabel 3.10, dan 

hasil perhitungan mengunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21 dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 

Tabel 3. 10 Hasil uji validitas instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

No Aspek 
Komponen R 

hitung 

R 

tabel 
Keterangan Keputusan 

1 
Fluency 

Produk/ jasa .467* 0.388 Valid Dipakai 

2 Pemasaran .489* 0.388 Valid Dipakai 

3 
Flexibility 

Produk/ jasa .692** 0.388 Valid Dipakai 

4 Pemasaran .486* 0.388 Valid Dipakai 

5 
Originality 

Gagasan usaha .750** 0.388 Valid Dipakai 

6 Produk/ jasa .787** 0.388 Valid Dipakai 

7 
Elaboration 

Deskripsi  .538** 0.388 Valid Dipakai 

8 Pemasaran  .442* 0.388 Valid Dipakai 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Hasil uji validitas pada instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

didapatkan bahwa seluruh komponen pada setiap aspek berpikir kreatif 

mendapatkan r-hitung > r-tabel, r-tabel product moment yakni 0,388 (α = 0,05; n = 

26). Hal tersebut mengungkapkan bahwa instrumen yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan berpikir kreatif tersebut valid. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa instrumen tersebut dapat mengukur keterampilan berpikir secara tepat pada 

proposal bioentrepreneur yang dibuat oleh mahasiswa. 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21, 

diperoleh hasil uji reliabilitas instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

dapat dilihat pada Tabel 3.11, dan hasil perhitungan menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics 21 dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Tabel 3. 11 Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

Cronbach's alpha N item Kategori 

.720 8 Tinggi 

Uji reliabilitas pada instrumen penilaian keterampilan berpikir kreatif 

dilakukan dengan menggunakan uji cronbach’s alpha. Uji tersebut mendapatkan 

hasil sebesar 0,72 > 0,6 yang mengindikasikan bahwa instrumen yang diuji tersebut 

reliabel dengan kategori tinggi. Dengan demikian instrumen yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan berpikir kreatif tersebut berkualitas baik, andal, dan ajeg. 

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dapat dikatakan bahwa rubrik 

yang digunakan untuk menilai keterampilan berpikir kreatif valid dan reliabel. 

Sehingga rubrik tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat 

mengukur dengan tepat, andal, dan ajeg, serta memiliki kualitas yang baik. 

c. Hasil analisis instrumen penilaian keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha 

Penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian keterampilan membuat produk 

kreatif berpotensi wirausaha. Aspek-aspek yang dinilai pada keterampilan tersebut 

adalah kebaruan, keefektifan, efisiensi, estetis, dan adaptif (Besemer & Treffinger, 

1981; Drucker, 1993; Garcia & Mukhopadhyay, 2019; Hairuddin, 2017; Suryana 

& Bayu, 2015). Hasil uji validitas instrumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12, 

dan hasil perhitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21 dapat dilihat 

pada Lampiran 11.  

Tabel 3. 12 Hasil uji validitas instrumen penilaian keterampilan membuat produk 

kreatif berpotensi wirausaha 

No Aspek R hitung R tabel Keterangan Keputusan 

1 Kebaruan  .664** 0.388 Valid Dipakai 

2 Keefektifan  .770** 0.388 Valid Dipakai 

3 Efisiensi .583** 0.388 Valid Dipakai 

4 Estetis  .512** 0.388 Valid Dipakai 

5 Adaptif  .726** 0.388 Valid Dipakai 
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 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Hasil uji validitas pada instrumen penilaian keterampilan membuat produk 

kreatif berpotensi wirausaha menunjukkan keseluruhan aspek memiliki r-hitung > 

r-tabel, r-tabel product moment yakni 0,388 (α = 0,05; n = 26). Hal ini menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan valid. Instrumen yang dinyatakan valid 

mengindikasikan instrumen tersebut dapat mengukur apa yang diukurnya secara 

tepat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa rubrik penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha dapat digunakan sebagai pengukur yang tepat 

bagi keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21, 

diperoleh hasil uji reliabilitas instrumen penilaian keterampilan membuat produk 

kreatif berpotensi wirausaha dapat dilihat pada Tabel 3.13, dan hasil perhitungan 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21 dapat dilihat pada Lampiran 12. 

Tabel 3. 13 Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha 

Cronbach's alpha N item Kategori 

.660 5 Tinggi 

Hasil uji reliabilitas pada instrumen penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha yaitu 0,66 > 0,6. Nilai reliabilitas yang diuji 

dengan cronbach’s alpha tersebut lebih tinggi dari nilai standar reliabilitas. Hal itu 

mengungkapkan bahwa instrumen yang digunakan tersebut reliabel dengan 

kategori tinggi. Instrumen yang reliabel tersebut dapat mengukur keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha dengan ajeg, andal, dan dengan 

kualitas yang baik  (Taber, 2018). Keajegan tersebut menggambarkan bahwa 

instrumen yang digunakan dapat menilai dengan hasil yang sama pada subjek yang 

sama meski pada waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil uji validitas dan 

reliabilitas dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha dapat digunakan dalam penelitian ini, karena 

instrumen tersebut mampu mengukur dengan tepat, andal dan ajeg, serta memiliki 

kualitas yang baik. 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kemampuan Imajinasi Kreatif, Keterampilan Berpikir 

Kreatif, dan Keterampilan Membuat Produk Kreatif Berpotensi Wirausaha 

a. Analisis profil imajinasi kreatif mahasiswa 

Analisis profil imajinasi kreatif mahasiswa dilakukan dengan teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis tersebut digunakan untuk mendeskripsikan data 

yang terkumpul sesuai dengan apa yang didapatkan tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data imajinasi kreatif mahasiswa diukur 

melalui tes wartegg. Tes tersebut dinilai dengan menggunakan pedoman penilaian 

tes wartegg yang dikembangkan oleh Kinget (Azwar, 2018; Laird, 1964). Pedoman 

penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. Data yang diperoleh dari tes tersebut 

berupa skor pada aspek-aspek imajinasi kreatif. Skor dari masing-masing aspek 

kemudian diubah menjadi skor standar berupa T-score. T-score didapatkan dengan 

cara menghitung Z-score-nya terlebih dahulu kemudian diubah menjadi T-score. 

T-score merupakan nilai standar yang menggunakan rata-rata sebesar 50 dan 

standar deviasi sebesar 10. T-score dipilih untuk mendapatkan nilai yang terstandar 

dan menghindari tanda negatif agar mempermudah interpretasi. T-score yang 

didapatkan dari masing-masing aspek kemudian dijumlahkan dan jumlah tersebut 

diubah menjadi T-score dari imajinasi kreatif. T-score imajinasi kreatif tersebut 

dapat digunakan untuk melihat level dari kemampuan imajinasi kreatif mahasiswa. 

T-score dari masing-masing aspek dapat digunakan untuk melihat tingkatan 

kemampuan mahasiswa pada setiap aspek. Kategori tingkatan imajinasi kreatif 

mahasiswa terdiri dari empat kategori, yaitu tinggi, sedang tinggi, sedang rendah, 

dan rendah. Pengelompokkan tingkatan kemampuan imajinasi kreatif mahasiswa 

dapat dilihat pada Tabel 3.14. Persentase jumlah mahasiswa per kategori kemudian 

ditafsirkan dengan menggunakan kriteria yang terdapat pada Tabel 3.15. Kriteria 

tersebut dipilih untuk melihat kategori imajinasi kreatif mahasiswa berdasarkan T-

score yang diperoleh, dan kriteria ini pernah digunakan untuk mengukur 

kemampuan imajinasi kreatif berdasarkan T-score oleh peneliti sebelumnya yaitu 

Wilson dan Barber (1978). Rumus untuk menghitung Z-score dan T-score adalah 

sebagai berikut: 
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Z = (Yi - Ῡ)/SD 

T = 50+10(Z) 

Keterangan: Z = Z-score 

T  = T-score 

Yi  = Skor mentah 

Ῡ  = Mean awal 

SD = Standar deviasi awal 

Tabel 3. 14 Kategori Imajinasi Kreatif 

Skor Kriteria 

(Skor-T) < 39 Rendah 

40 – 49 Sedang Rendah 

50 – 59 Sedang Tinggi 

(Skor-T)> 60 Tinggi 

(Wilson & Barber, 1978) 

 

Tabel 3. 15 Hubungan antara Nilai Persentase Jumlah 

Mahasiswa dengan Tafsiran 

Persentase Tafsiran  

0% Tidak ada 

1% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Hampir separuhnya 

50% Separuhnya  

51% - 75% Sebagian besar 

75% -99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya  

(Arikunto, 2013) 

b. Analisis profil keterampilan berpikir kreatif mahasiswa 

Analisis profil keterampilan berpikir kreatif mahasiswa dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif.  Data keterampilan berpikir kreatif 

mahasiswa dinilai berdasarkan proposal wirausaha yang dibuat pada mata kuliah 

bioentrepreneur. Penilaian proposal dilakukan dengan menggunakan rubrik 

penilaian keterampilan berpikir kreatif. Rubrik penilaian keterampilan berpikir 

kreatif dapat dilihat pada Tabel 3.4. Data yang diperoleh dari penilaian 

keterampilan berpikir kreatif mahasiswa berupa skor pada komponen-komponen di 

setiap aspek berpikir kreatif. Skor dari komponen-komponen pada setiap aspek 

kemudian diolah menjadi skor standar berupa t-score. T-score dari setiap 
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komponen yang didapatkan kemudian dijumlahkan dan diubah menjadi t-score 

keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. T-score tersebut kemudian dapat 

digunakan untuk melihat tingkatan dari keterampilan berpikir kreatif mahasiswa. 

Tingkatan keterampilan berpikir kreatif mahasiswa dikelompokkan ke dalam tujuh 

kategori tingkat keterampilan berpikir kreatif  yang tertera pada Tabel 3.16. 

Kategori tersebut adalah “fenomenal”, sangat jauh di atas rata-rata, jauh di atas 

rata-rata, di atas rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata. 

Kategori keterampilan berpikir kreatif tersebut dikemukakan oleh Urban (Beal, 

1998). Kategori ini dipilih untuk melihat kategori tingkat keterampilan berpikir 

kreatif mahasiswa berdasarkan T-score yang diperoleh, dan kategori ini pernah 

digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif berdasarkan T-score oleh 

peneliti sebelumnya. Tingkatan keterampilan mahasiswa pada setiap komponen 

dapat dilihat berdasarkan skor dari setiap komponen. Persentase jumlah mahasiswa 

per kategori dapat ditafsirkan dengan menggunakan kriteria yang terdapat pada 

Tabel 3.15. 

Tabel 3. 16 Kategori Keterampilan Berpikir Kreatif 

Skor Kategori Kriteria 

(Skor-T) < 37 A Jauh di bawah rata-rata 

38-43 B Di bawah rata-rata 

44-56 C Rata-rata 

57-63 D Di atas rata-rata 

64-70 E Jauh di atas rata-rata 

(Skor-T) > 70 F Sangat jauh di atas rata-rata 

Melebihi batas tertinggi sampel 

yang diukur (beyond upper limit 

of norm-sample) 

G 

“fenomenal” 

(Urban, dalam Beal, 1998) 

c. Analisis profil keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

Analisis profil keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

dilakuakan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha dinilai berdasarkan laporan usaha 

mahasiswa pada mata kuliah bioentrepreneur. Penilaian produk kreatif dilakukan 

dengan menggunakan rubrik penilaian produk kreatif berpotensi wirausaha. Rubrik 

penilaian produk kreatif berpotensi wirausaha dapat dilihat pada Tabel 3.6. Data 

yang diperoleh berupa skor keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 
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wirausaha pada setiap aspeknya. Skor dari setiap aspek kemudian diolah menjadi 

skor standar berupa t-score. T-score dari setiap aspek kemudian dijumlahkan dan 

diubah menjadi t-score keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha. T-score yang didapatkan kemudian dikelompokkan ke dalam lima 

kategori tingkat keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha  yang 

tertera pada Tabel 3.17. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah (Schauder, 2020). Kategori ini dipilih untuk melihat 

kategori tingkat keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha 

berdasarkan T-score yang diperoleh. Tingkatan keterampilan membuat produk 

kreatif berpotensi wirausaha pada setiap aspek dapat dilihat dari skor pada setiap 

aspek. Persentase jumlah mahasiswa pada setiap kategori kemudian ditafsirkan 

dengan menggunakan kriteria yang terdapat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3. 17 Kategori Keterampilan Membuat Produk Kreatif Berpotensi 

wirausaha 

Skor Kriteria 

(Skor-T) >65 Sangat tinggi 

56-65 Tinggi 

46-55 Sedang 

36-45 Rendah 

(Skor-T) < 35 Sangat rendah 

(Azwar, 2018; Schauder, 2020) 

 

2. Analisis Hubungan Kemampuan Imajinasi Kreatif, Keterampilan Berpikir 

Kreatif, dan Keterampilan Membuat Produk Kreatif Berpotensi Wirausaha 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa skor kemampuan imajinasi 

kreatif, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha. Data skor yang diperoleh dan sudah dijadikan skor standar 

berupa t-score kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 21. Tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui persebaran data termasuk 

dalam kategori normal atau tidak normal. Data kemampuan imajinasi kreatif, 

keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha diuji dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Uji tersebut dipilih karena 
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sampel yang digunakan pada penelitian ini kurang dari 50. Taraf signifikansi yang 

digunakan pada uji normalitas ini adalah 0,05. Apabila data berdistribusi normal 

dapat dilakukan perhitungan uji korelasi product moment pearson. Namun, jika 

data tidak terdistribusi normal, maka uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi 

spearman rank. Hal tersebut dikarenakan uji korelasi spearman rank tidak terikat 

oleh asumsi populai yang berdistribusi normal (Riduwan & Sunarto, 2012). Uji 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data keterampilan berpikir kreatif dan 

data keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha terdistribusi 

normal, kerena memiliki nilai signifikansi > 0,05. Sedangkan data kemampuan 

imajinasi kreatif tidak terdistribusi normal, karena memiliki nilai signifikansi < 

0,05. Karena terdapat data yang tidak terdistribusi normal, maka uji korelasi yang 

digunakan adalah uji korelasi spearman rank. 

b. Uji Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan imajinasi kreatif dan 

keterampilan berpikir kreatif dengan keterampilan membuat produk kreatif 

berpotensi wirausaha pada mata kuliah bioentrepreneur. Analisis pengujian 

hipotesis dilakukan untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis penelitian 

didukung atau tidak didukung oleh fakta empiris. Hipotesis 1 (satu), 2 (dua), dan 3 

(tiga) pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rank, sedangkan untuk hipotesis 4 (empat) dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi ganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 21.  

Rumusan hipotesis secara statistik pada hipotesis 1 yaitu pada korelasi X1 

dengan X2 adalah sebagai berikut: 

Ho : rx1x2 = 0 

Ha : rx1x2 ≠ 0 

Hipotesis bentuk kalimatnya yaitu: 

Ho : Kemampuan imajinasi kreatif tidak mempunyai hubungan secara 

signifikan dengan keterampilan berpikir kreatif. 

Ha : Kemampuan imajinasi kreatif mempunyai hubungan secara signifikan 

dengan keterampilan berpikir kreatif. 
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Kaidah keputusan: 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig atau 

[0,05 < Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau [0,05 > Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

Rumusan hipotesis secara statistik pada hipotesis 2 yaitu pada korelasi X1 

dengan Y adalah sebagai berikut: 

Ho : ryx1 = 0 

Ha : ryx1 ≠ 0 

Hipotesis bentuk kalimatnya yaitu: 

Ho : Kemampuan imajinasi kreatif tidak mempunyai hubungan secara 

signifikan dengan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha. 

Ha : Kemampuan imajinasi kreatif mempunyai hubungan secara signifikan 

dengan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

Kaidah keputusan: 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig atau 

[0,05 < Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau [0,05 > Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

Rumusan hipotesis secara statistik pada hipotesis 3 yaitu pada korelasi X2 

dengan Y adalah sebagai berikut: 

Ho : ryx2 = 0 

Ha : ryx2 ≠ 0 

Hipotesis bentuk kalimatnya yaitu: 

Ho : Keterampilan berpikir kreatif tidak mempunyai hubungan secara 

signifikan dengan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha. 

Ha : Keterampilan berpikir kreatif mempunyai hubungan secara signifikan 

dengan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 
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Kaidah keputusan: 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig atau 

[0,05 < Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau [0,05 > Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan. 

Rumusan hipotesis secara statistik pada hipotesis 4 yaitu pada korelasi 

ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah sebagai berikut: 

Ho : Ryx1x2 = 0 

Ha : Ryx1x2 ≠ 0 

Hipotesis bentuk kalimatnya yaitu: 

Ho : Kemampuan imajinasi kreatif dan keterampilan berpikir kreatif tidak 

berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

Ha : Kemampuan imajinasi kreatif dan keterampilan berpikir kreatif 

berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

Kaidah keputusan: 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas Sig. F 

Change atau [0,05 < Sig. F Change], maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig. F Change atau [0,05 < Sig. F Change], maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

c. Uji Korelasi 

Uji korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji korelasi 

spearman rank dan uji korelasi ganda. Uji korelasi spearman rank digunakan untuk 

melihat hubungan antara kemampuan imajinasi kreatif dengan keterampilan 

berpikir kreatif, antara kemampuan imajinasi kreatif dengan keterampilan 

membuat produk kreatif berpotensi wirausaha, dan antara keterampilan berpikir 

kreatif dengan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. Uji 

korelasi ganda digunakan untuk melihat hubungan secara simultan kemampuan 
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imajinasi kreatif dan keterampilan berpikir kreatif dengan keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha. Kategori korelasi dapat dilihat dari nilai 

koefisien korelasi yang didapatkan. Kriteria koefisien korelasi dapat dilihat pada 

Tabel 3.18. 

Tabel 3. 18 Kriteria Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi Kriteria 

0,80-1,00 Sangat kuat atau sangat tinggi 

0,60-0,79 Kuat atau tinggi 

0,40-0,59 Sedang atau cukup 

0,20-0,39 Lemah atau rendah 

0,00-0,19 Sangat lemah atau sangat rendah 

(Sugiyono, 2016) 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi yaitu koefisien korelasi yang dikuadratkan (r2). 

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan 

(kontribusi) variabel X terhadap variabel Y. Rumus koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut:  

KD = r2 x 100% 

Keterangan: 

KD : Nilai koefisien determinasi 

r : Nilai koefisien korelasi 

J. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu: 

a. Studi literatur dilakukan terhadap jurnal, buku, dan laporan penelitian 

mengenai kreativitas, imajinasi kreatif, keterampilan berpikir kreatif, 

keterampilan membuat produk kreatif, dan produk berpotensi wirausaha. 

b. Dilakukan pembuatan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. 

c. Dilakukan penyusunan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tes wartegg, lembar penilaian keterampilan berpikir 

kreatif, dan lembar penilaian keterampilan membuat produk kreatif berpotensi 

wirausaha. 

d. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan. 
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e. Dilakukan revisi terhadap instrumen penelitian yang dibuat. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian  

a. Data imajinasi kreatif mahasiswa dikumpulkan dengan menggunakan tes 

wartegg pada fase pembelajaran characterizing. 

b. Data keterampilan berpikir kreatif didapatkan berdasarkan proposal usaha yang 

dirancang mahasiswa pada fase pembelajaran analyzing. 

c. Data keterampilan membuat produk kreatif berpotansi wirausaha didapatkan 

berdasarkan laporan usaha mahasiswa pada fase pembelajaran prototyping. 

d. Dilakukan penilaian pada kemampuan imajinasi kreatif, keterampilan berpikir 

kreatif, dan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

3. Tahap Analisis Data dan Evaluasi 

a. Dilakukan analisis data terhadap imajinasi kreatif, keterampilan berpikir 

kreatif, dan keterampilan membuat produk kreatif berpotensi wirausaha. 

b. Dilakukan interpretasi hasil analisis data. 

c. Dilakukan penarikan kesimpulan. 
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K. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Literatur: 

- Kreativitas 

- Imajinasi kreatif 

- Keterampilan berpikir kreatif 

- Keterampilan membuat produk kreatif 

- Produk berpotensi wirausaha 

Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian 

Penyusunan Instrumen: 

- Lembar penilaian tes wartegg. 

- Pedoman penialian tes wartegg. 

- Lembar penilaian keterampilan berpikir 

kreatif. 

- Rubrik penilaian keterampilan berpikir 

kreatif. 

- Lembar penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha 

- Rubrik penilaian keterampilan membuat 

produk kreatif berpotensi wirausaha 

Revisi  

Pengumpulan data: 

- Kemampuan imajinasi kreatif 

- Keterampilan berpikir kreatif 

- Keterampilan membuat produk kreatif 

Analisis data Interpretasi Hasil  Kesimpulan  

Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan Analisis Data 

Penilaian 

Uji Validitas dan reliabilitas 

Tahapan Persiapan 

Gambar 3. 2 Alur Pelaksanaan Penelitian 


