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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan 

penelitiannya yaitu pre-eksperimental dengan desain penelitian the one grup pretest 

and posttes design yang melibatkan satu kelompok eksperimen untuk mengetahui 

perbedaan hasil yang diberikan pada saat sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

Penelitian pre-eksperimental dengan desain ini berdasarkan pada kelompok yang sudah 

ada pada populasi sekolah tersebut (Fraenkel et al., 2012).   

Desain penelitian ini tidak memiliki kelas kontrol untuk dijadikan grup 

pembanding bagi kelas yang diberikan intervensi (Walliman, 2011). Desain penelitian 

ini menggunakan satu kelompok yang diberikan intervensi berupa program 

pembelajaran berbasis kebun rumah untuk mengukur perkembangan kesadaran 

berkelanjutan, disposisi kreatif dan produk kreatif siswa. Desain umum dalam 

penelitian ini dapat direpresantikan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1  

Desain Penelitian The One Grup Pretest And Posttes Design 

O1  X  O2 

Pretest  
Program Pembelajaran 

berbasis Kebun rumah 
Posttest 

  

Keterangan: 

O1 : Pretest atau pengambilan data awal  

X : Kegiatan program pembelajaran berbasis kebun rumah   

O2 : Posttest atau pengambilan data akhir  
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Adapun desain secara khusus dalam pelaksanaan program pembelajaran berbasis 

kebun rumah dapat diilustrasikan pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Intervensi Pelaksanaan Program 

  

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi yang terlibat dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7 Sekolah Menengah 

Pertama yang terdapat pada dua sekolah di Kabupaten Muara Enim, Palembang 

Sumatera Selatan yaitu SMPN 3 Lawang Kidul dan SMPN 2 Tanjung Agung. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini ialah 58 siswa yang terbagi menjadi 30 siswa 

di sekolah lawang kidul yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan 

sedangkan 28 siswa yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan dari 

sekolah tanjung agung. Teknik sampling dengan menggunakan teknik convenience 

sampling yaitu sampel yang diambil seadanya pada beberapa sekolah yang telah 

tersedia di sekolah yang diterapkan dalam penelitian. Dimana berdasarkan pada 

kelompok siswa yang telah tersedia di sekolah yang menjadi tujuan dalam penelitian 

(Fraenkel et al., 2012). Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini tidak menentukan 

sampel yang diteliti melainkan sudah disedikan oleh sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan.  

 
3.3. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu satu variabel bebas dan tiga 

varibel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah program pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahap Perencanaan 

dilakukan secara 

luring di sekolah 

Tahap Pembuatan 

dilakukan secara 

berkelompok di rumah 

ketua kelompok siswa  

Tahap Pemeliharaan 

dilakukan secara individu di 

rumah siswa masing-masing 

Pertemuan 5 

Tahap Sosialisasi 

dilakukan secara 

luring di sekolah 

Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 

Intervensi Program Pembelajaran Berbasis Kebun Rumah 
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berbasis kebun rumah dan variabel terikatnya adalah kesadaran berkelanjutan atau 

sustainability consciousness (SC), disposisi kreatif dan produk kreatif.  

3.4. Definisi Operasional 

Terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan agar menghindari 

kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini, untuk itu beberapa istilah yang telah didefinisikan sebagai berikut: 

1. Program Pembelajaran Berbasis Kebun Rumah  

Kegiatan dalam program pembelajaran ini merupakan kegiatan menanam tanaman 

dibeberapa pot atau wadah yang fleksibel pada semua bentuk dan ukuran sesuai dengan 

kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan berkebun di rumah siswa 

masing-masing. Kegiatan pembelajaran ini memfokuskan siswa pada tahap 

perencanaan, pembuatan, pemeliharaan dan sosialisasi dengan melibatkan siswa untuk 

mengurangi penggunaan bahan-bahan agrokimia yang berdampak pada pencemaran 

lingkungan, perubahan cuaca, emisi gas rumah kaca (GRK) dan lain sebagainya. Siswa 

pada kegiatannya dapat merencanakan penggunaan media tanam organik baik tanah 

atau non tanah (sabut kelapa, mos, jerami lainnya) sebagai bahan untuk pembuatan 

produk, proses pembuatan, pemeliharaan tanaman serta mensosialisasikan kegiatan 

pada teman sebaya, keluarga maupun masyarakat dalam penggunaan bahan-bahan 

organik untuk budidaya tanaman yang dilaksanakan selama lima pekan pembelajaran. 

Siswa harus berusaha menanamkan prinsip kepada masyarakat untuk meminimalisir 

penggunaan bahan agrokimia dan mengajak dengan slogan “Plant and Grow by local 

and organic”. Keterlaksanaan kegiatan dalam program pembelajaran berbasis kebun 

rumah ini menggunakan format observasi aktivitas pada tahap perencanaan, pembuatan 

dan pemeliharaan. 

2. Kesadaran Berkelanjutan atau Sustainability Consciousness (SC) 

Kesadaran berkelanjutan merupakan pemahaman seseorang tentang kesadaran 

berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berkelanjutan dan berkaitan dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang 

terdapat pada nomor ke-4 pendidikan yg berkualitas, tujuan nomor ke-12 produksi dan 
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konsumsi yang bertanggung jawab, kemudian pada nomor ke-13 mengambil tindakan 

untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan tujuan ke-15 menjaga ekosistem 

daratan. Kesadaran berkelanjutan siswa dalam penelitian ini di fokuskan pada dimensi 

lingkungan dan sosial baik dalam aspek kognitif dan afektifnya. Konsep kesadaran 

berkelanjutan juga diukur menggunakan instrumen kuesioner yang telah diberikan 

pada tes awal dan akhir setelah implementasi program. Kuesioner ini telah 

dikembangkan dan diopersionalkan oleh Gericke, et al. (2019) berupa Sustainability 

Consciousness Questionnaire (SCQ). 

3. Disposisi Kreatif  

Disposisi kreatif dalam penelitian ini berkaitan dengan karakter atau sifat yang ada 

didalam diri seseorang dengan pemikiran kreatif yang merupakan ciri-ciri dasar dari 

seseorang yang kreatif. Disposisi kreatif siswa yang dinilai dalam penelitian ini melalui 

angket penilaian diri yang diberikan pada tes awal dan akhir setelah implementasi 

program. Indikator pada angket yang telah disusun berdasarkan indikator disposisi 

kreatif. Beberapa indikator disposisi kreatif yang diukur dalam penelitian ini merujuk 

pada indikator yang telah dirumuskan oleh Lucas, Claxton dan Spencer (2013b) yaitu, 

memiliki rasa ingin tahu yang besar (inquisitive), tidak pantang menyerah (persistent), 

memiliki imajinasi yang tinggi (imaginative), bekerjasama yang baik (collaborative) 

dan mengikuti aturan (disciplined). 

4. Kreativitas Sebuah Produk  

Produk kreatif yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan produk berupa 

media tanam organik dari hasil pengolahan tanah gambut yang dibuat oleh siswa 

bersama kelompoknya sebagai sebuah solusi dari masalah yang disajikan. Produk 

tersebut diukur dengan merujuk pada indikator yang telah dirumuskan oleh Besemer 

& Treffinger (1981) yaitu novelty atau keterbaruan, resolution atau pemecahan, 

elaboration and synthesis atau kerincian dan sintesis. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan lembar observasi yang dinilai oleh peneliti dan guru kelas dengan rubrik 

yang telah dikembangkan berdasarkan indikator dan subindikator pada produk kreatif.  

 
3.5. Waktu dan Tempat Penelitian  
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Penelitian ini dilaksanakan pada dua sekolah di SMP Negeri Kabupaten Muara 

Enim dengan pembelajaran daring dan luring. Pemilihan waktu penelitian yang pada 

awalnya dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 dengan 

pertimbangan berlangsungnya pembelajaran pada topik tanah untuk kelangsungan 

kehidupan yaitu pada KD 3.9 dan KD 3.10 namun dengan pertimbangan tertentu 

berganti menjadi program pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

atau program ekstrakulikuler. Sedangkan untuk tempat penelitian yang telah dipilih 

berdasarkan sekolah dengan akses yang mudah dan jarak yang kurang lebih dekat 

dengan adanya lahan gambut dan disesuaikan dengan kesiapan sekolah untuk 

menerima penelitian.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan angket, rubrik 

penilaian dan dokumentasi. Berikut uraian terkait teknik pengumpulan data dalam riset 

ini: 

1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data ini 

dilakukan oleh peneliti dengan penyebaran daftar pertanyaan tertulis kepada 

responden yakni siswa SMP. Angket dapat dianalisis untuk mengukur kesadaran 

berkelanjutan dan disposisi kreatif siswa. Pengumpulan data ini didasarkan atas 

jawaban dan tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

peneliti. 

2. Rubrik Penilaian  

Rubrik penilaian ini sebagai pedoman observasi terhadap produk kreatif siswa. 

Rubrik juga dapat digunakan untuk mengukur capaian hasil akhir produk yang 

dibuat oleh siswa dan kelompok.  

3. Dokumentasi 
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Cara pengambilan data dengan dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan 

penelitian yaitu tertulis maupun tidak tertulis (Jakni, 2016). Dokumentasi 

berfungsi merekam data pendukung baik berupa data lembar jawaban siswa, foto 

pelaksanaan penelitian, serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah tersedia 

dan dimiliki sekolah tentang kemampuan responden untuk memperkaya temuan 

pada penelitian ini. 

 

 
3.7. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dari 

penerapan program pembelajaran berbasis kebun rumah terdapat tiga jenis instrumen, 

yaitu instrumen untuk mengukur kesadaran berkelanjutan (sustainability 

consciousness), untuk mengukur disposisi kreatif dan produk kreatif siswa. Adapun 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa bentuk instrumen yang disajikan pada 

Tabel 3.2.  

Tabel 3.2  

Bentuk Instrumen penelitian 

No Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian Instrumen Keterangan 

1. Kesadaran 

Berkelanjutan 

(Sustainability 

Consciousness) 

 

Kuesioner  Sustainability 

Consciousness 

Questionnaire (SCQ) 

atau kuesioner 

kesadaran 

berkelanjutan pada 

dimensi lingkungan, 

sosial dan ekonomi 

sebanyak 27 item 

pernyataan. 

Kuesioner ini digunakan 

pada saat pengambilan 

data awal dan akhir. 

Kuesioner ini 

mengadopsi hasil 

pengembangan dari 

Gerick (2019) 

2. Disposisi 

Kreatif 

Kuesioner  Kuesioner yang 

mengukur disposisi 

Kuesioner ini digunakan 

pada saat pengambilan 
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No 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Penelitian Instrumen Keterangan 

kreatif siswa yang 

terdiri dari dua jenis 

angket yaitu 

penilaian diri sendiri 

tentang disposisi 

kreatifnya dan 

seberapa tinggi 

dibandingkan dengan 

teman sebayanya 

dengan sebanyak 30 

item pernyataan.  

data awal dan akhir yang 

bertujuan untuk 

mengukur disposisi 

kreatif siswa.  

3. Penilaian 

Produk  

Rubrik 

penilaian 

produk  

Berupa rubrik 

penilaian yang 

mengukur kreativitas 

produk tiap 

kelompok siswa 

sebanyak 70 item 

pernyataan.  

Rubrik penilaian ini 

digunakan pada saat 

akhir intervensi kegiatan 

yang bertujuan untuk 

mengetahui rata-rata 

kriteria nilai tiap 

kelompok siswa dan  

tingkat ketercapaian 

produk siswa dalam 

kelompok. Rubrik ini 

mengadopsi hasil 

pengembangan oleh 

Besemer & Treffinger 

(1981) 

 

3.7.1. Instrumen Kesadaran Berkelanjutan (Sustainability Consciousness) 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kesadaran 

berkelanjutan atau sustainability consciousness siswa merupakan instrumen tertulis 

non-tes berupa kuesioner. Instrumen tersebut meliputi tiga konstruksi psikologi yaitu 
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pengetahuan, sikap dan perilaku yang terkait dengan tiga dimensi dari pembangunan 

berkelanjutan (SDGs) yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Instrumen kuesioner ini 

menggunakan Skala Likert dengan empat bentuk pertanyaan positif dan negatif yakni 

Sangat Setuju (SS) dengan poin 4 sampai Sangat Tidak Setuju (STS) dengan poin 1.  

Kuesioner yang digunakan adalah Sustainability Consciousness Questionnaire 

(SCQ) atau kuesioner kesadaran berkelanjutan dirumuskan oleh Gericke et al. (2019) 

yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Kuesioner ini berisi 27 butir 

pernyataan yang terbagi berdasarkan tiga indikator sustainability consciousness, yaitu: 

pengetahuan/knowingness (K); sikap/attitudes (A); dan perilaku/behaviour (B); serta 

terkait dengan tiga aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi dan 

sosial sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh terkait kesadaran berkelanjutan. 

Instrumen kesadaran berkelanjutan atau sustainability consciousness ini digunakan 

pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan dan setelah pelaksanaan selesai. Hal ini 

ditunjukkan agar tidak ada pengaruh perbedaan kualitas instrumen terhadap perubahan 

kuesioner dalam kesadaran berkelanjutan. Adapun bentuk instrumen angket untuk 

mengukur kesadaran berkelanjutan siswa dapat dilihat pada Lampiran 1 dan berikut 

pada Tabel 3.3 disajikan kisi-kisi dari instrumen kesadaran berkelanjutan atau 

sustainability consciousness.  

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Kesadaran Berkelanjutan (Sustainability Consciousness) 

No Dimensi Indikator Nomor 
Pernyataan Jumlah 

Konstruksi Pengetahuan 

1. Lingkungan 

Pengetahuan utama siswa tentang 
kesadaran berkelanjutan terkait 
pikiran dan gagasannya pada dimensi 
lingkungan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

1-3 3 

2. Sosial 
Pengetahuan utama siswa tentang 
kesadaran berkelanjutan terkait 
pikiran dan gagasannya pada dimensi 

7-9 3 
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No Dimensi Indikator Nomor 
Pernyataan Jumlah 

sosial untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

3. Ekonomi 

Pengetahuan utama siswa tentang 
kesadaran berkelanjutan terkait 
pikiran dan gagasannya pada dimensi 
ekonomi untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

4-6 3 

Konstruksi sikap 

4. Lingkungan 

Sikap yang dimiliki seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait perasaan dan emosional pada 
dimensi lingkungan untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan 

16-18 3 

5. Sosial 

Sikap yang dimiliki seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait perasaan dan emosional pada 
dimensi sosial untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

12-15 3 

6. Ekonomi 

Sikap yang dimiliki seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait perasaan dan emosional pada 
dimensi ekonomi untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan 

19-21 3 

Konstruksi perilaku 

7. Lingkungan 

Perilaku yang membentuk seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait tindakan pada dimensi 
lingkungan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

24-27 3 

8. Sosial 

Perilaku yang membentuk seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait tindakan pada dimensi 
lingkungan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

1-3 3 

9. Ekonomi 
Perilaku yang membentuk seseorang 
tentang kesadaran berkelanjutan 
terkait tindakan pada dimensi 

7-9 3 
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No Dimensi Indikator Nomor 
Pernyataan Jumlah 

lingkungan untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan 

Jumlah 27 
 

Sebelum dapat digunakan, instrumen kesadaran berkelanjutan tersebut dilakukan 

penilaian (judgement) oleh ahli selanjutnya dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk 

menguji derajat keandalan dan kesahihan dalam setiap item pernyataan sehingga dapat 

dengan mudah dikerjakan oleh siswa dengan petunjuk yang telah diuji dan koreksi. Uji 

coba dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama, diberikan kepada 60 orang siswa SMP 

sebagai responden dari tiga sekolah di beberapa Kabupaten, Kota Palembang.  

Pada uji coba kedua, diberikan kepada 145 orang siswa SMP Negeri 51 Kota 

Bandung. Hasil uji coba pertama dan kedua dilakukan analisis stastistik pengujian 

reliabilitas dan validitasnya menggunakan SPSS 26 dengan dua alat untuk menguji 

validitas yaitu Paerson Correlation dan Corrected Item Total Correlation dengan nilai 

r Tabelnya adalah 0,254 sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya untuk dijadikan 

sebagai instrumen, adapun hasil pengolahan uji coba secara statistik (validitas dan 

reliabilitas kuesioner kesadaran berkelanjutan dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 

untuk hasil lengkap uji coba pertama dapat dilihat pada bagian Lampiran 3. Berikut 

sebagian contoh beberapa hasil item pernyataan dari instrumen kesadaran 

berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 3.4.  

 
Tabel 3.4. 

Contoh Hasil Analisis Item Pernyataan Instrumen Kesadaran Berkelanjutan  
(Uji Coba Pertama) 

Item 

Pernyataan 

sig. (2-

Tailed) 
Int Keterangan 

Reliabilitas 

R Int. 

1 0,704 Tidak Valid Diperbaiki 0,913 Realibilitas 

Tinggi 2 0,000 Valid Digunakan  

3 0,000 Valid Digunakan  
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Hasil uji coba pertama menunjukkan bahwa terdapat satu butir item pernyataan dalam 

kuesioner yang tidak valid atau tidak memenuhi standar kelayakan pengujian validitas 

dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 untuk itu, peneliti melakukan perbaikan untuk 

pernyataan No.1 dengan melakukan perubahan redaksi yang lebih sederhana dan 

mudah dipahami oleh siswa. Redaksi yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Perubahan Redaksi Item Pernyataan Kesadaran Berkelanjutan 

No Item  Sebelum Redaksi direvisi Setelah Redaksi direvisi 

1. 

Dalam upaya mencapai 
pembangunan yang 
berkelanjutan kita perlu 
meminimalisir penggunaan air. 

Dalam upaya mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan 
kita perlu mengurangi penggunaan 
air. 

 

Setelah dilakukan perbaikan redaksi kuesioner, selanjutnya angket disebarkan dan diuji 

kembali. Hasil uji coba kedua menunjukkan kategori validitas item soal no 1 yang 

sudah valid dan layak digunakan sebagai instrumen kesadaran berkelanjutan. Untuk 

hasil uji coba kedua ini dapat dilihat pada Tabel 3.6.  

 

Tabel 3.6  
Hasil Analisis Item Pernyataan Instrumen Kesadaran Berkelanjutan  

(Uji Coba Kedua) 
Item 

Pernyataan 
sig. (2-
Tailed) 

Int Keterangan Reliabilitas 
R Int. 

1. 0,000 Valid Digunakan 1,000 Realibilitas Sangat 
Tinggi 

 

3.7.2. Instrumen Disposisi Kreatif  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

mengenai disposisi kreatif siswa merupakan instrumen tertulis non-tes berupa 

kuesioner. Instrumen tersebut terbagi menjadi dua hal yaitu tinjauan pertama tentang 

disposisi kreatif berdasarkan penilaian diri tentang seberapa sering disposisi kreatif itu 
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muncul dalam diri siswa sendiri dan tinjauan kedua mengenai persepsi atau anggapan 

siswa tentang seberapa tinggi disposisi kreatif tersebut ada dalam diri siswa secara 

pribadi dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Instrumen kuesioner ini 

menggunakan skala likert dengan lima bentuk pernyataan positif dan negatif yang 

dirumuskan oleh Lucas, Claxton, dan Spencer (2013b) Kuesioner ini berisi 30 butir 

pernyataan yang terbagi berdasarkan lima indikator-indikator yaitu rasa ingin tahu 

(inquisitive), tidak mudah menyerah (persistent), punya imajinasi yang tinggi 

(imaginative), dapat bekerjasama (collaborative), dan mengikuti aturan (disciplined). 

Instrumen disposisi kreatif ini digunakan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan dan 

setelah pelaksanaan selesai. Adapun bentuk instrumen untuk mengukur disposisi 

kreatif siswa kedua instrumen dapat dilihat pada Lampiran 4 dan berikut disajikan 

kisi-kisi dari instrumen disposisi kreatif pada Tabel 3.7.  

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Instrumen Disposisi Kreatif Siswa 

No Indikator Pernyataan Indikator No. 
Item 

Jumlah 
Item 

1. Inquisitive  

(rasa ingin tahu) 

Merasa ingin tahu dan harus 

bertanya 
1,2 2 

Melakukan penelitian dan 

eksplorasi 
3,4 2 

Mempertanyakan kondisi yang ada 

atau asumsi 
5,6 2 

2. Persistent  

(tidak pantang 

menyerah) 

Tidak mudah atau pantang 

menyerah 

ketika menghadapi kesulitan 

7,8 2 

Berani mengambil resiko untuk 

berbeda dengan yang lain 
9,10 2 

Dapat menerima ketidakpastian 11,12 2 
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No Indikator Pernyataan Indikator No. 
Item 

Jumlah 
Item 

3. Imaginative  

(imajinasi yang 

tinggi) 

Dapat berpikir dengan berbagai 

kemungkinan 
13,14 2 

Dapat menyambungkan antara 

suatu hal dengan lainnya  
15,16 2 

Dapat menggunakan intuisi 17,18 2 

4. Collaborative  

(dapat 

bekerjasama) 

Dapat bekerjasama dengan orang 

lain 
19,20 2 

Memberi dan menerima saran dan 

masukan 
21,22 2 

Bisa berbagi hasil dengan orang 

lain 
23,24 2 

5.  Disciplined  

(mengikuti 

aturan) 

Membuat sesuatu dan 

memperbaikinya 
25,26 2 

Mengembangkan keterampilan 

dalam  

teknik tertentu 

27,28 2 

Melakukan refleksi secara kritis 29,30 2 

Jumlah 30 

 

Sebelum dapat digunakan, instrumen disposisi kreatif tersebut dilakukan 

penilaian (judgement) oleh ahli selanjutnya dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk 

menguji derajat keandalan dan kesahihan dalam setiap item pernyataan sehingga dapat 

dengan mudah dikerjakan oleh siswa dengan petunjuk yang telah diuji dan koreksi. Uji 

coba dilakukan kepada 47 orang siswa SMP sebagai responden dari tiga sekolah di 

beberapa Kabupaten, Kota Palembang. Hasil analisis uji coba stastistik pengujian 

reliabilitas dan validitas instrumen disposisi kreatif menggunakan SPSS 26 dengan dua 

alat untuk menguji validitas yaitu Paerson Correlation dan Corrected Item Total 

Correlation dengan nilai r Tabelnya adalah 0,290 sehingga dapat diketahui layak atau 



Anggit Permanasari, 2022 
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS KEBUN RUMAH TERHADAP SUSTAINABILITY 
CONSCIOUSNESS, DISPOSISI KREATIF DAN PRODUK KREATIF SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia    respository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

tidaknya untuk dijadikan sebagai instrumen, adapun hasil pengolahan uji coba secara 

statistik (validitas dan reliabilitas kuesioner disposisi kreatif dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Untuk hasil uji coba instrumen disposisi kreatif dapat dilihat pada Tabel 

3.8.  

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Hasil Analisis Item Pernyataan Instrumen Disposisi Kreatif  
(Penilaian diri siswa secara pribadi) 

Item 
Pernyataan 

sig. (2-
Tailed) Int Keterangan Reliabilitas 

R Int. 
1 0,000 Valid Digunakan 

0,936 Realibilitas 
Baik 

2 0,000 Valid Digunakan  
3 0,000 Valid Digunakan  
4 0,001 Valid Digunakan  
5 0,001 Valid Digunakan  
6 0,013 Valid Digunakan  
7 0,000 Valid Digunakan  
8 0,000 Valid Digunakan  
9 0,000 Valid Digunakan  

10 0,000 Valid Digunakan  
11 0,000 Valid Digunakan  
12 0,000 Valid Digunakan  
13 0,000 Valid Digunakan  
14 0,000 Valid Digunakan  
15 0,000 Valid Digunakan  
16 0,000 Valid Digunakan  
17 0,000 Valid Digunakan  
18 0,000 Valid Digunakan  
19 0,000 Valid Digunakan  
20 0,000 Valid Digunakan  
21 0,000 Valid Digunakan  
22 0,000 Valid Digunakan  
23 0,000 Valid Digunakan  
24 0,000 Valid Digunakan  
25 0,000 Valid Digunakan  
26 0,000 Valid Digunakan  
27 0,000 Valid Digunakan  



Anggit Permanasari, 2022 
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS KEBUN RUMAH TERHADAP SUSTAINABILITY 
CONSCIOUSNESS, DISPOSISI KREATIF DAN PRODUK KREATIF SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia    respository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

Item 
Pernyataan 

sig. (2-
Tailed) Int Keterangan Reliabilitas 

R Int. 
28 0,000 Valid Digunakan 
29 0,000 Valid Digunakan 
30 0,000 Valid Digunakan 

 

Adapun hasil uji coba pada tinjauan kedua yaitu instrumen persepsi posisi disposisi 

kreatif siswa dapat dilihat pada Tabel 3.9.  

Tabel 3.9 

Rekapitulasi Hasil Analisis Item Pernyataan Instrumen Disposisi Kreatif Siswa 
(Penilaian Diri Dibandingkan dengan Teman Sebaya) 

Item 
Pernyataan 

sig. (2-
Tailed) Int Keterangan Reliabilitas 

R Int. 
1 0,000 Valid Digunakan 

0,953 Realibilitas 
Baik 

2 0,000 Valid Digunakan  
3 0,000 Valid Digunakan  
4 0,000 Valid Digunakan  
5 0,000 Valid Digunakan  
6 0,000 Valid Digunakan  
7 0,000 Valid Digunakan  
8 0,000 Valid Digunakan  
9 0,000 Valid Digunakan  

10 0,000 Valid Digunakan  
11 0,000 Valid Digunakan  
12 0,000 Valid Digunakan  
13 0,000 Valid Digunakan  
14 0,000 Valid Digunakan  
15 0,000 Valid Digunakan  
16 0,000 Valid Digunakan  
17 0,000 Valid Digunakan  
18 0,000 Valid Digunakan  
19 0,000 Valid Digunakan  
20 0,000 Valid Digunakan  
21 0,000 Valid Digunakan  
22 0,000 Valid Digunakan  
23 0,000 Valid Digunakan  
24 0,000 Valid Digunakan  
25 0,000 Valid Digunakan  
26 0,000 Valid Digunakan  
27 0,000 Valid Digunakan  



Anggit Permanasari, 2022 
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS KEBUN RUMAH TERHADAP SUSTAINABILITY 
CONSCIOUSNESS, DISPOSISI KREATIF DAN PRODUK KREATIF SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia    respository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu 

Item 
Pernyataan 

sig. (2-
Tailed) Int Keterangan Reliabilitas 

R Int. 
28 0,000 Valid Digunakan 
29 0,000 Valid Digunakan 
30 0,000 Valid Digunakan 

Setelah dilakukan uji Reliabilitas dan Validitas dari kedua instrumen disposisi 

kreatif sudah menunjukkan bahwa keduanya layak dan dapat digunakan untuk 

penelitian. Serta berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan ke beberapa sekolah 

menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dari disposisi kreatif ini sudah layak untuk 

digunakan dalam penelitian untuk mengukur disposisi kreatif siswa. 

 

3.7.3. Instrumen Produk Kreatif  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai produk kreatif 

yaitu menggunakan produk yang telah diolah oleh tiap kelompok siswa menjadi media 

tanam organik. Produk tersebut diujikan dan hasil dari pengujiannya dinilai 

menggunakan rubrik yang dibuat berdasarkan indikator produk kreatif yang telah 

dirumuskan oleh Basemer & Treffinger (1981) yang telah dimodifikasi menjadi 

beberapa indikator utama yaitu novelty, resolution, elaboration and synthesis. Setiap 

indikatornya dikembangkan menjadi tiga sampai lima kreteria yang memiliki skala 0 

sampai 5. Untuk Kisi-kisi yang digunakan dalam menilai produk kreatif berupa media 

tanam dari tanah gambut dapat dilihat pada Tabel 3.10 sedangkan untuk lembar rubrik 

penilaian yang digunakan dalam mengamati kreativitas produk yang siswa dan 

kelompoknya hasilkan terdapat pada bagian Lampiran 6. 

Tabel 3.10 

Kisi-Kisi Penilaian Produk Kreatif Siswa dalam Kelompok 

No. Indikator Aspek yang dinilai Skor 
Maksimal 

1.  Novelty 

atau 

Keterbaruan 

Produk baru dan jarang ditemukan dari 

sebelumnya (Original) 
5 

Produk dapat memicu ide-ide baru dari produk 

yang telah ada (Germinal) 
5 
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No. Indikator Aspek yang dinilai Skor 
Maksimal 

Produk merupakan produk revolusioner 

(Transformational) 
5 

2. Resolution 

atau 

Pemecahan 

 

Produk dapat memberikan solusi untuk menjawab 

permasalahan (Appropriate) 
5 

Produk memiliki aplikasi yang praktis dan jelas 

(Useful) 
5 

Produk dapat menjawab kebutuhan atau 

permasalahan (Adequate) 5 

Produk atau solusi dapat dipahami dan diterima 

sesuai dengan aturan atau disiplin (Logical) 
5 

Produk yang dinilai layak oleh pengguna maupun 

pendengar (Valuable) 
5 

3. Elaboration 

and 

Synthesis 

atau 

kerincian 

dan sintesis 

Produk yang dihasilkan dapat disajikan dengan 

cara yang mudah dipahami dan komunikatif 

(Expressive) 
5 

Produk atau solusi yang dinyatakan secara 

bersahaja atau luwes (Elegant) 
5 

Produk memiliki makna atau arti yang utuh 

(Organic) 
5 

Produk dapat menarik perhatian (Attractive) 5 
Produk dapat mengandung banyak unsur 

(Complex) 5 

Produk yang dibuat dengan baik (Well-crafted) 5 
Jumlah 70 

 

Hasil uji coba yang dilakukan ke lapangan menunjukkan bahwa seluruh item 

pernyataan dalam rubrik dari penilaian produk kreatif ini sudah layak untuk digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur kreativitas produk siswa dalam kelompok. Adapun 
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hasil dari uji coba rubrik produk kreatif ini dilakukan uji analisis konsistensi antar rater 

sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya untuk dijadikan sebagai instrumen, 

adapun hasil pengolahan uji coba secara statistik (validitas dan reliabilitas pada rubrik 

produk kreatif dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 
3.8. Prosedur Penelitian 

Pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu tahapan 

perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan akhir.  

1. Tahapan Perencanaan atau Persiapan  

Pada tahapan ini diawali dengan: 

a. Studi Pendahuluan meliputi karakteristik siswa dan guru, kesiapan sekolah dalam 

menerima penelitian, akses sekolah, sistem yang digunakan sekolah dalam situasi 

pandemi dan jadwal kegiatan. 

b. Studi literatur terkait program pembelajaran berbasis kebun rumah, kesadaran 

berkelanjutan siswa, disposisi kreatif dan produk kreatif siswa yang telah 

dilakukan kajian lebih dalam dan menyusun rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian.  

c. Menyusun lembar kerja peserta didik (LKPD) dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 

instrumen penelitian dan melakukan uji coba instrumen penelitian berupa angket 

kesadaran berkelanjutan dan disposisi kreatif serta uji coba penilaian produk 

kreatif dan terakhir uji coba keterbacaan LKPD di sekolah yang berbeda dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 

d. Melakukan analisis instrumen untuk mengukur reliabilitas dan validitas instrumen 

menggunakan SPSS 26 dan evisi lembar kerja dan instrumen peneitian setelah 

ditentukan kelayakan dan keandalannya.  

 

2. Tahapan Pelaksanaan  

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan program pembelajaran 

berbasis kebun rumah yang diimplentasikan sebagai program diluar kurikulum atau 

kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan diluar jam pembelajaran di sekolah. Program 
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ini diwajibkan bagi seluruh siswa di sekolah, namun dikarenakan situasi dan kondisi 

pendemi COVID-19 seperti saat ini maka langkah yang diberikan oleh guru di sekolah 

adalah dengan menetapkan beberapa kelas saja untuk izinkan dalam mengikuti 

kegiatan program pembelajaran berbasis kebun rumah ini. Fokus penelitian ini yaitu 

sebuah proyek pembuatan produk berupa media tanam dari tanah gambut yang siswa 

kerjakan bersama dengan teman sekelompoknya, kemudian produk yang telah selesai 

diolah selanjutnya dilakukan pengujian dengan tanaman yang telah disediakan oleh 

peneliti. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan kepada dua kelas 

sebagai sampel eksperimen dalam penelitian ini. Adapun deskripsi lengkap mengenai 

langkah-langkah penelitiannya diuraikan sebagai berikut ini: 

a. Pengambilan data awal siswa diluar jam pertemuan pertama untuk mengukur 

kemampuan awal siswa terkait beberapa kuesioner kesadaran berkelanjutan siswa 

dan disposisi kreatif yang ditinjau berdasarkan dua hal yaitu angket penilaian 

tentang dirinya sendiri dan angket penilaian tentang seberapa lebih tinggi disposisi 

kreatif dirinya dibandingkan dengan siswa lainnya. Adapun hasil perolehan skor 

data awal siswa dari kesadaran keberlanjutan dan disposisi kreatifnya dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

b. Pengenalan dan pengarahan kegiatan program pembelajaran berbasis kebun rumah 

yang dilakukan sebelum pemberian LKPD melalui pemaparan gambar serta video 

lahan gambut secara luring setelah pembelajaran di sekolah selesai.  

c. Mengkelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5-6 orang 

siswa di setiap kelompoknya. 

d. Siswa bersama dengan kelompoknya memulai untuk menginvestigasi dan 

menelaah masalah yang telah disajikan. Selanjutnya, siswa merumuskan solusi 

atau gagasan dari permasalahan yang diberikan. 

e. Siswa memulai untuk merancang beberapa ide dan gagasan terkait produk kreatif 

yang siswa buat, kemudian menentukan salah satu produknya yang paling relevan 

dan sesuai untuk dijadikan sebuah produk kreatif.  

f. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat nama produk, tujuan dalam 

pembuatannya dan menentukan alat serta bahan yang telah siswa dan 
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kelompoknya pilih dengan menyertakan alasan pemilihannya (Tahap 

Perencanaan).  

g. Setelah semua alat dan bahan dipersiapkan, siswa bersama-sama teman 

sekelompoknya mengerjakan proyek di rumah ketua kelompok masing-masing 

yang telah disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Selama kegiatan 

berlangsung siswa dimonitoring oleh guru dengan mengecek langsung ke rumah 

siswa dalam proses pengerjaannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 

2 pekan (Tahap Pembuatan). 

h. Setelah produk selesai dilakukan pengolahan, maka setiap kelompok 

mengumpulkan produk olahannya kemudian produk tersebut dibagikan kepada 

anggota kelompoknya sehingga semua dapat menanam dengan sendirinya dan 

tahap selanjutnya siswa menguji produk yang telah dibuat menggunakan tanaman 

bayam yang sudah di semai sebelumnya dengan kreteria tumbuh tanaman 2 

minggu dari mulai benih yang ditaburkan.  

i. Selama proses pengujian berlangsung, siswa secara pribadi atau masing-masing 

siswa memelihara tanaman yang digunakan sebagai tanaman uji dengan merawat 

dan menjaga tanaman seperti menyiram tanaman, memberi pupuk tambahan, 

membersihkan halaman rumah, menyiangi atau membunuh hama dan gulma yang 

ada pada tanaman yang dilakukan selama 2 pekan di rumah siswa masing-masing 

(Tahap Pemeliharaan). 

j. Tahap akhir kegiatan program yaitu pengumpulan hasil tanaman uji dan 

melakukan presentasi setiap kelompok yang dilakukan secara luring diluar jam 

pembelajaran di sekolah atau sepulang sekolah selama kegiatan ini siswa 

diarahkan untuk menjelaskan proses pembuatan produk serta cara merawat dan 

perkembangan tanaman (Tahap Sosialisasi).  

k. Pengambilan data akhir siswa diluar jam pertemuan terakhir untuk mengukur 

tingkat kesadaran berkelanjutan siswa dan disposisi kreatif yang ditinjau 

berdasarkan dua hal yaitu angket penilaian tentang dirinya sendiri dan angket 

penilaian tentang seberapa lebih tinggi disposisi kreatif dirinya dibandingkan 

dengan siswa lainnya serta dilakukan penilaian produk kreatif siswa yang dinilai 
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berdasarkan lembar observasi penilaian. Adapun hasil perolehan skor data akhir 

siswa dari kesadaran keberlanjutan dan disposisi kreatif serta penilaian akhir 

produk siswa yang dihasilkan dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Adapun ilustrasi gambaran tentang pelaksanaan program pembelajaran berbasis 

kebun rumah dapat dilihat pada Gambar 3.2.   

 
Gambar 3.2 Ilustrasi Alur Program Pembelajaran Berbasis Kebun Rumah 

 

3. Tahapan Akhir Penelitian  

Pada tahap akhir penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data 

hasil dari beberapa angket dan lembar observasi yang telah didapatkan. Berdasarkan 

hasil tersebut, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan uji statistik untuk 

menjawab hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya secara statistika. Kemudian 

dilakukan analisis serta pembahasan berdasarkan pada kajian teori yang telah 

dilengkapi sebelumnya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian 
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sehingga selanjutnya dapat dibuat kesimpulan pada hasil penelitian sesuai prosedur 

dalam bentuk penjabaran dalam tesis.  

 
3.9. Teknis Analisis Data 

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian, data kuantitatif yang diperoleh dari data 

pengambilan awal dan akhir pada penelitian ini berupa kesadaran berkelanjutan dan 

disposisi kreatif. Sedangkan untuk produk kreatif siswa dinilai pada akhir kegiatan 

program. Adapun langkah-langkah teknik dan analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.9.1. Analisis Data Hasil Kesadaran Berkelanjutan  

Analisis hasil data instrumen kesadaran berkelanjutan siswa yang dilakukan 

dengan memberikan skor pada setiap pernyataan dalam instrumen yang disesuaikan 

dengan pedoman yang telah dirumuskan yaitu skor antara 1-4 pada angket kesadaran 

berkelanjutan. Jawaban setiap item pernyataannya menggunakan skala likert yang 

terdiri atas jawaban positif dan negatif dengan dikategorikan menggunakan kata-kata 

yaitu skor 4 untuk jawaban sangat setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk 

jawaban tidak setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju pada pernyataan 

negatif. Dapat diartikan bahwa skor 4 adalah skor maksimal dan skor 1 adalah untuk 

skor minimal. Selanjutnya, hasil skor dari data awal dan akhir yang telah diperoleh dari 

setiap jawabannya dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya secara keseluruhan 

responden dalam setiap item pernyataannya. Untuk analisis data hasil angket kesadaran 

berkelanjutan ini merujuk pada penelitian oleh Sullivan & Artino (2013). Pada 

penelitian ini, keseluruhan dalam uji statistik menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS 

versi 26. Untuk Sebaran hasil dan langkah-langkah proses uji statistik normalitas, 

homogenitas dan hipotesis dalam analisis kesadaran berkelanjutan secara lengkap 

dapat dilihat pada bagian Lampiran 12 sedangkan untuk rangkumannya dapat dilihat 

pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11  

Rekapitulasi Hasil Uji Statistik Kesadaran Berkelanjutan  
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No. Sumber Data Jenis Data Nilai Sig Katerangan 

1. Uji Normalitas 
Skor Awal 0,204 

Berdistribusi Normal 
Skor Akhir 0,290 

2. Uji Homogenitas 
Skor Awal 

dan 

Skor Akhir 

0,967 Data Homogen  

3. Uji Hipotesis 0,000 
Data berpengaruh  

secara signifikan 

4. Skor N-gain 0,48 Kategori Sedang  

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk menentukan apakah data yang telah 

dikumpulkan dari nilai kesadaran berkelanjutan pada awal dan akhir kegiatan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji Shapiro Wilk digunakan dalam uji normalitas ini 

dengan alasan sampel dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 50 siswa, dengan taraf 

nilai signifikansi 0,05. Untuk penentuan data berdistribusi normal atau tidak dapat 

diketahui jika nilai signifikansi menunjukkan > 0,05 yang berarti data berdistribusi 

normal. Dalam penelitian ini nilai signifikansi >0,05 yang menyatakan data kesadaran 

berkelanjutan berdistribusi normal dengan skor normalitas yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.11.   

 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas ini bertujuan untuk menentukan apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi dengan varians persebaran yang sama atau tidak. Uji Statistik F 

atau Leneve’s Test Equality of variance digunakan dalam uji homogenitas ini dengan 

taraf nilai signifikansi >0,05. Diketahui dalam penelitian ini nilai signifikansi 

menunjukkan > 0,05 untuk itu varian kelompok dinyatakan homogen dengan skor 

homogenitas yang telah dirangkum pada Tabel 3.11.  

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh dari intervensi yang diberikan terhadap kesadaran berkelanjutan siswa. 
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Uji parametrik yang digunakan yaitu uji Paired sample t test yang bertujuan untuk 

menguji pada sampel berpasangan antara rata-rata skor awal dan skor akhir dari hasil 

nilai kesadaran berkelanjutan siswa dengan taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0, 000 yang 

berarti data berpengaruh secara signifikan.  

 

4. Perhitungan Skor N-Gain Siswa  

Secara keseluruhan pada variabel kesadaran berkelanjutan ini, berdasarkan data hasil 

pengujian maka didapatkan skor rata-rata kesadaran berkelanjutan siswa yang 

meningkat. Artinya jika uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan 

secara signifikan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan skor N-gain untuk 

mengetahui kreteria atau kategori peningkatan yang terjadi dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini hasil N-gain menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan berpengaruh 

dalam kreteria sedang dengan nilai N-Gain dapat dilihat pada tabel 3.11 dimana 

terhadap peningkatan dalam kesadaran berkelanjutan siswa. Kreteria atau kategori skor 

N-gain merujuk pada Hake (1999) yang menjadi acuan dalam penelitian ini.  

3.9.2. Analisis Data Hasil Disposisi Kreatif  

Analisis hasil data instrumen disposisi kreatif siswa yang dilakukan dengan 

memberikan skor pada setiap pernyataan dalam instrumen yang disesuaikan dengan 

pedoman yang telah dirumuskan yaitu skor antara 1-5 pada angket disposisi kreatif. 

Jawaban setiap item pernyataannya menggunakan skala likert yang terdiri atas jawaban 

positif dan negatif yang terdiri atas data kuantitatif diubah menjadi kategori tertentu 

sesuai dengan katagorisasi oleh Arikunto (2010) yang telah disajikan pada Tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12  

Rubrik Penilaian Kategori (a) Disposisi Kreatif (b) Persepsi Kreatif Siswa 

Skor Jawaban (a) Disposisi Kreatif (b) Persepsi kreatif 

5 Selalu Jauh Lebih Tinggi 

4 Sering Lebih Tinggi 

3 Kadang-Kadang Sama 
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Skor Jawaban (a) Disposisi Kreatif (b) Persepsi kreatif 

2 Jarang Lebih Rendah 

1 Tidak Pernah Jauh Lebih Rendah 

 

Pada Tabel 3.12 rubrik tersebut digunakan untuk mengukur skor disposisi kreatif 

dan persepsinya. Tabel ini juga menunjukkan bahwa skor 5 adalah skor maksimal dan 

skor 1 adalah untuk skor minimal dalam instrumen disposisi kreatif ini. Selanjutnya, 

hasil skor dari data awal dan akhir yang telah diperoleh dari setiap jawabannya 

dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya secara keseluruhan responden dalam setiap item 

pernyataannya. Untuk analisis data hasil angket disposisi kreatif dan persepsi disposisi 

kreatif siswa. Adapun hasil uji stastistik dan langkah-langkah yang digunakan dalam 

proses uji statistik analisis disposisi kreatif siswa secara lengkap dapat dilihat pada 

bagian Lampiran 13 sedangkan rangkumannya pada Tabel 3.13.  

Tabel 3.13 

Rekapitulasi Hasil Uji Statistik Disposisi Kreatif Siswa 

No. Sumber Data Jenis Data Nilai Sig Katerangan 

Disposisi Kreatif  

1. Uji Normalitas 
Skor Awal 0,360 

Tidak Berdistribusi Normal 
Skor Akhir 0,001 

2. 
Uji 

Homogenitas 
Skor Awal 

dan 

Skor Akhir 

0,011 Data Tidak Homogen 

3. Uji Hipotesis 0,000 
Data berpengaruh 

secara signifikan 

4. Skor N-gain 0,36 Kategori Sedang 

Persepsi Disposisi Kreatif (dibandingkan dengan teman sebayanya) 

1. Uji Normalitas 
Skor Awal 0,214 

Tidak Berdistribusi Normal 
Skor Akhir 0,007 
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No. Sumber Data Jenis Data Nilai Sig Katerangan 

2. 
Uji 

Homogenitas Skor Awal 

dan  

Skor Akhir 

0,033 Data Tidak Homogen  

3. Uji Hipotesis 0,000 
Data berpengaruh  

secara signifikan 

4. Skor N-gain 0,35 Kategori Sedang  

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk menentukan apakah data yang telah 

dikumpulkan dari nilai disposisi kreatif dan persepsi siswanya pada awal dan akhir 

kegiatan berdistribusi normal atau tidak. Uji Shapiro Wilk digunakan dalam uji 

normalitas ini dengan alasan sampel dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 50 siswa, 

dengan taraf nilai signifikansi 0,05. Untuk penentuan data berdistribusi normal atau 

tidak dapat diketahui jika nilai signifikansi menunjukkan <0,05 yang berarti data 

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini skor awal siswa <0,05 sedangkan untuk skor 

akhir siswa >0,05 yang menyatakan bahwa data disposisi kreatif siswa baik disposisi 

dirinya sendiri maupun dibandingkan dengan teman sebayanya (persepsinya) tidak 

berdistribusi normal dapat dilihat nilai signifikansinya pada Tabel 3.13.  

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas ini bertujuan untuk menentukan apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi dengan varians persebaran yang sama atau tidak. Uji Statistik F 

atau Leneve’s Test Equality of variance digunakan dalam uji homogenitas ini dengan 

taraf nilai signifikansi 0,05. Diketahui dalam penelitian ini nilai signifikansi 

homogenitasnya menunjukkan < 0,05 untuk itu varian kelompok data dinyatakan tidak 

homogen yang dapat dilihat pada rangkuman Tabel 3.13.  

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh dari intervensi yang diberikan terhadap disposisi kreatif siswa. 

dikarenakan data disposisi kreatif siswa tidak berdistribusi normal dan homogen maka 
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digunakan dalam penelitian ini uji non parametrik yaitu uji Wilcoxon yang bertujuan 

untuk menguji pada sampel berpasangan antara rata-rata skor awal dan skor akhir dari 

skor disposisi kreatif siswa dengan taraf signifikansi < 0,05 yang berarti data 

berpengaruh secara signifikan dengan perolehan nilai dapat dilihat pada Tabel 3.13.  

4. Perhitungan Skor N-Gain Siswa  

Pada variabel disposisi kreatif ini dilihat berdasarkan data hasil pengujian akhir 

maka didapatkan skor rata-rata disposisi kreatif siswa yang meningkat. Artinya jika uji 

hipotesis menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan secara signifikan meskipun 

sebelumnya data tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan perhitungan 

skor N-gain untuk mengetahui kreteria atau kategori peningkatan yang terjadi dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini hasil N-gain disposisi kreatif siswa menunjukkan 

bahwa intervensi yang diberikan berpengaruh dalam kreteria sedang terhadap 

peningkatan kesadaran berkelanjutan siswa. Kreteria atau kategori skor N-gain 

merujuk pada Hanke (2011) yang menjadi acuan dalam penelitian ini.  

3.9.3. Analisis Hasil Akhir Produk Kreatif  

Hasil produk kreatif siswa diperoleh dengan menggunakan rubrik penilaian 

untuk menentukan hasil akhir produk yang telah siswa dan kelompoknya buat dan 

lakukan pengolahan. Setelah itu data dianalisis dan dilakukan pengolahan data berupa 

tabel dan hasil produk dari setiap kelompok siswa. kemudian penilaian produk 

berdasarkan rujukan rubrik oleh Besemer & Treffingger (1981). 

3.10. Alur Penelitian 
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Gambar 3.3 Alur Penelitian 


