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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Pembina Menggala pada bulan 

September 2013. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Pembina 

Menggala tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling yaitu sample dipilih dengan tujuan tertentu 

(Margono, 2000:37). 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimental 

perlakuan tunggal. Sampel merupakan kelas dengan kondisi yang heterogen, 

diberikan perlakuan menggunakan model project based learning (PBL) yang 

mengintegrasikan siswa untuk belajar sambil berbuat dengan menghasilkan 

produk.  

   

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua tahap yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian.  Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut: 
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a. membuat surat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah 

b. mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan di teliti 

c. menetapkan sampel penelitian  

d. membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

e. membuat instrumen penelitian yaitu lembar observasi aktivitas siswa, 

lembar penilaian kreativitas siswa, lembar penilaian produk siswa, 

angket tanggapan siswa, dan angket penilaian produk 

f. membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen berdasarkan nilai 

akademik siswa. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL pada kelas X. Penelitian ini direncanakan sebanyak dua 

kali pertemuan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pertemuan Pertama 

Kegiatan Awal 

1) apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan penjelasan 

guru, ” Hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk mendaur ulang 

limbah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan 

ekonomi kreatif Bangsa”. 

2) siswa memperoleh motivasi dari guru, ” Dengan mempelajari betapa 

pentingnya daur  limbah dalam kehidupan untuk meminimalisasi 
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pencemaran lingkungan yang terjadi dan sebagai sumber acuan 

ekonomi kreatif Bangsa”. 

Kegiatan Inti 

1) setiap kelompok siswa memperoleh LKK berbasis proyek sesuai 

dengan jumlah anggota kelompoknya. 

2) siswa dalam kelompok mengerjakan LKK berbasis proyek dengan 

mendiskusikan pertanyaannya (bekerja sama untuk menemukan dan 

menyajikan data yang berkaitan dengan jenis-jenis dan contoh-

contoh limbah serta merencanakan proses daur ulang limbah yang 

akan dilakukan). 

3) siswa mengumpulkan LKK berbasis proyek yang sudah dikerjakan. 

4) setiap kelompok mempresentasikan perencanaan proyek yang akan 

dilakukan. 

5) kelompok lainnya diperkenankan untuk memberikan saran atau 

mengajukan pertanyaan. 

6) kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan dari kelompok 

lainnya. 

7) siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami ketika guru 

memberikan konfirmasi. 

 

Kegiatan Penutup 

1) siswa memperhatikan penyampaian guru tentang umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

2) siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana pembuatan 

produk pada waktu yang disepakati (diluar kegiatan pembelajaran), 
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memberi tugas pembuatan laporan pelaksanaan proyek, dan 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

 

b. Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal 

1) siswa mengumpulkan produk daur ulang yang ditugaskan pada 

pertemuan sebelumnya. 

2) apersepsi dilakukan oleh siswa dengan memperhatikan penjelasan 

guru, ” Pertemuan yang lalu kalian telah merencanakan daur ulang 

limbah dan telah melaksanakan daur ulang limbah dirumah. Hari ini 

kita akan mempresentasikan produk hasil daur ulang yang telah 

kalian lakukan dan tata cara dari proses daur ulang”. 

3) siswa memperoleh motivasi dari guru, ” Dengan mempelajari materi 

ini kita dapat mengaplikasikan kreativitas kita untuk meningkatkan 

perekonomian Negara dan membantu mengurangi pencemaran 

lingkungan”. 

  

Kegiatan Inti 

1) setiap kelompok siswa menerima angket penilaian persentasi untuk 

kelompok lainnya sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. 

2) setiap kelompok membuat pameran produk yang dihasilkan. 

3) setiap kelompok mempresentasikan proses pembuatan produk dan 

alasan membuat produk tersebut. 
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4) setiap kelompok memberikan penilaian kepada kelompok yang 

melakukan presentasi sesuai angket yang diberikan. 

5) setelah semua kelompok melakukan presentasi, masing-masing 

kelompok diperkenankan bertanya kepada setiap kelompok. 

6) setiap kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan yang diajukan 

kelompok lain. 

7) setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 

Kegiatan Akhir 

1) siswa memperhatikan penyampaian guru tentang umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

2) siswa memperhatikan penyampaian guru tentang rencana 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis data 

Data yang digunakan berupa data kualitatif meliputi: aktivitas siswa, 

penilaian kreativitas siswa, penilaian produk siswa, data angket penilaian 

siswa terhadap produk dan angket tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran PBL. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
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Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran. Setiap siswa diamati point 

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda contreng (√) pada 

lembar observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan pada poin 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa. 

 

Tabel 1.  Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

 

No urut siswa 

Skor Aspek Aktivitas Belajar Siswa 

A B Dst. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

3          

4          

5          

Dst.          

Jumlah skor          

Skor maksimum  

Persentase (%)          

Kriteria           

(dimodifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 

Keterangan aspek aktivitas belajar siswa:  

A. mengemukakan ide-ide baru 

skor: 

1. mengemukakan ide tetapi tidak baru dan tidak sesuai dengan 

pembahasan daur ulang limbah 

2. mengumukakan ide baru tapi tidak sesuai atau mengemukakan ide 

yang tidak baru tapi sesuai dengan pembahasan daur ulang limbah 

3. mengemukakan ide baru yang sesuai dengan pembahasan daur 

ulang limbah. 

 

B. bertukar informasi 

skor: 

1. tidak berkomunikasi secara lisan/tulisan  dalam bertukar  

pendapat dengan anggota kelompok (diam saja). 

2. berkomunikasi secara lisan/tulisan  dengan anggota kelompok 

tetapi tidak sesuai pembahasan daur ulang limbah. 

3. berkomunikasi secara lisan/tulisan dengan anggota kelompok 

sesuai pembahasan daur ulang limbah. 
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C. mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

skor: 

1. siswa dalam kelompok  kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  secara sistematis dan tidak  dapat menjawab 

pertanyaan. 

2. siswa dalam kelompok kurang dapat mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  dengan secara sistematis dan menjawab 

pertanyaan dengan benar atau dapat mempresentasikan hasil 

diskusi secara sistematis tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan. 
3. siswa dalam kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi 

secara sistematis dan menjawab pertanyaan dengan benar. 

D. memberikan masukan/pendapat (pemikiran) yang luwes 

skor: 

1. tidak memberikan masukan atau memberikan masukan yang tidak 

fleksibel 

2. memberikan masukan yang fleksibel tapi tidak sesuai dengan 

pembahasan daur ulang limbah 

3. memberikan masukan yang fleksibel dan sesuai dengan 

pembahasan daur ulang limbah 

(dimodifikasi dari Sardiman, 1986: 99-100).  

 

 

b) Lembar penilaian kreativitas siswa 

Lembar penilaian kreativitas siwa meliputi aspek penilaian terhadap 

perancangan produk yang akan dihasilkan. Setiap produk diamati point 

penilaiannya dengan cara memberi tanda contreng (√) pada lembar 

penilaian sesuai dengan aspek yang telah ditentukan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Lembar penilaian kreativitas siswa 

 

No kelompok 

Skor Aspek penilaian kreativitas siswa 

A B Dst. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Jumlah skor          

Skor maksimum  

Persentase %          

Kriteria           

(dimodifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 
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Keterangan aspek penilaian kreativitas siswa: 

 

A. membuat perencanaan dan mengembangkan gagasan 

skor: 

1. membuat perencanaan tetapi tidak sempurna dan kurang sesuai 

dengan bahan yang dipilih 

2. membuat perencanaan tidak sempurna tetapi sesuai dengan bahan 

yang dipilih 

3. membuat perencanaan yang sempurna dan sesuai dengan bahan 

yang dipilih 

 

B. bereksplorasi dalam mendesain produk 

skor: 

1. desain produk tidak memiliki inovasi, kreasi, dan tidak sistematis 

dalam pembuatannya 

2. desain produk berinovasi atau berkreasi dan sistematis dalam 

pembuatannya 

3. desain produk berinovasi, berkreasi, dan sistematis dalam 

pembuatannya 

 

C. interdisiplin ilmu 

skor: 

1. perencanaan tidak mempertimbangkan aspek ilmu lain 

2. perencanaan mempertimbangkan 1-2 aspek ilmu lain 

3. perencanaan mempertimbangkan 3-4 aspek ilmu lain 

 

D. memilih bahan-bahan yang tepat 

skor: 

1. bahan yang digunakan tidak sesuai dengan tema pembelajaran dan 

tidak sesuai dengan desain yang direncanakan 

2. bahan yang digunakan sesuai dengan tema pembelajaran dan tidak 

sesuai dengan desain yang direncanakan atau bahan yang 

digunakan tidak sesuai dengan tema dan sesuai dengan desain yang 

direncanakan 

3. bahan yang digunakan sesuai dengan tema pembelajaran dan sesuai 

dengan desain yang direncanakan. 

 

E. menggunakan alat 

skor: 

1. peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan dan 

tidak ramah lingkungan 

2. peralatan yang digunakan sesuai degan perencanaan tetapi tidak 

ramah lingkungan atau peralatan yang digunakan tidak sesuai 

dengan perencanaan tetapi ramah lingkungan 

3. peralatan yang digunakan sesuai dengan perencanaan dan ramah 

lingkungan 

(dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 2002: 4). 
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c) Lembar Penilaian Produk Siswa (dalam Kelompok)  

Lembar penilaian produk meliputi aspek penilaian terhadap produk 

yang dihasilkan. Setiap produk diamati point penilaiannya dengan cara 

memberi tanda contreng (√) pada lembar penilaian sesuai dengan aspek 

yang telah ditentukan. 

Tabel 3. Lembar penilaian produk siswa (dalam kelompok) 

 

No kelompok 

Skor Aspek penilaian produk 

A B Dst. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Jumlah skor          

Skor maksimum  

Persentase (%)          

Kriteria           

(dimodifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 

 

Keterangan aspek penialain produk: 

 

A. fungsional produk 

skor: 

1. produk tidak memiliki fungsi penggunaan 

2. produk memiliki fungsi penggunaan yang relatif digunakan 

masyarakat 

3. produk memiliki fungsi penggunaan yang dominan digunakan 

masyarakat 

 

B. keorisinilan produk 

skor: 

1. produk tidak orisinil (tidak baru) 

2. produk merupakan modifikasi produk yang sudah ada 

3. produk orisinil (baru/ sebelumnya tidak pernah ada) 

 

C. daya tahan produk 

skor: 

1. produk tidak memiliki daya tahan 

2. produk hanya dapat digunakan selama satu kali pemakaian 

3. produk dapat digunakan berulang kali 
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D. manfaat produk (terhadap pencegahan pencemaran lingkungan) 

skor: 

1. produk tidak bermanfaat dan tidak mengurangi pencemaran 

lingkungan 

2. produk bermanfaat dan tidak mengurangi pencemaran lingkungan 

3. produk bermanfaat dan mengurangi pencemaran lingkungan 

 

E. nilai ekonomi produk 

skor: 

1. produk memiliki nilai ekonomi yang rendah 

2. produk memiliki nilai ekonomi yang tinggi 

3. produk memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi 

 

F. nilai estetika produk 

skor: 

1. produk tidak memiliki unsur seni yang indah 

2. produk memiliki unsur seni yang sederhana 

3. produk memiliki unsur seni yang tinggi 

 

G. menunjukkan inovasi dan kreasi dalam teknik pembuatan 

skor: 

1. produk tidak memiliki unsur inovasi dan kreasi 

2. produk memiliki unsur inovasi atau kreasi 

3. produk memiliki unsur inovasi dan kreasi 

(dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 2002: 4). 

 

 

d) Angket Tanggapan Siswa terhadap Model PBL 

Angket tanggapan siswa berisi pendapat mengenai pembelajaran 

berbasis proyek di kelas, berupa 10 pernyataan, terdiri dari 5 pernyataan 

positif dan 5 pernyataan negatif. Angket ini memiliki 4 pilihan jawaban 

yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak 

setuju (STS)  seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Item pernyataan pada angket terhadap model PBL 

No Pernyataan SS S T STS 

1 
Saya senang mempelajari submateri jenis-jenis dan daur 

ulang limbah dengan model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru 

    

2 
Saya merasa model pembelajaran yang digunakan guru 

membuat saya berperan aktif (tidak hanya diam dan 

mendengarkan) 

    

3 Saya lebih mudah memahami materi yang dipelajari dengan 

model Project Based Learning  (pembuatan produk) 
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No Pernyataan SS S T STS 

4 Model pembelajaran yang digunakan sangat aplikatif dan 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

    

5 Model pembelajaran yang digunakan memotivasi saya untuk  

belajar 

    

6 Model pembelajaran yang digunakan tidak mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kreatif saya 

    

7 Saya merasa sulit berinteraksi dengan teman dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung 

    

8 Saya merasa sulit mengerjakan LKK dengan model 

pembelajaran yang digunakan guru 

    

9 
Saya merasa model pembelajaran yang digunakan tidak 

mampu membuat saya mengaitkan interdisiplin ilmu yang 

saya miliki 

    

10 
Saya merasa tidak memperoleh wawasan baru setelah 

mempelajari jenis-jenis dan daur ulang limbah dengan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

    

 

F. Angket Penilaian terhadap Produk oleh Siswa Lainnya 

Angket penilaian yang berisi beberapa pernyataan yang menunjukkan 

penilaian siswa terhadap produk yang dibuat oleh kelompok lainnya. 

Angket ini terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif yang 

memiliki empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) seperti pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Item indikator penilaian produk dan pernyataan item 

Indikator 

penilaian 

produk 

No Pernyataan SS S TS STS 

Fungsional 

produk 
1 

Produk memiliki fungsi penggunaan 

dalam kehidupan sehari-hari 

    

Keorisinilan 

produk 
2 

Saya tidak merasa asing dengan 

produk karena bukan merupakan 

produk baru 

    

Daya tahan 

produk 
3 

Produk tidak dapat digunakan dalam 

jangka waktu lama 

    

Manfaat 

produk 

4 

Produk yang dibuat ini, membantu 

meminimalisasi pencemaran 

lingkungan 

    

5 
Produk dapat menjadi rujukan 

ekonomi kreatif bagi masyarakat 

    

Nilai ekonomi 

produk 

6 Produk tidak akan laku bila dijual     

7 
Produk tidak memiliki harga yang 

tinggi bila dijual dipasar 

    

Nilai estetika 

produk 
8 

Produk tidak memiliki nilai seni 

keindahan 
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Inovasi dan 

kreasi dalam 

teknik 

pembuatan 

9 Produk tidak dibuat dengan kreasi     

10 
Produk memiliki inovasi (modifikasi) 

teknik pembuatan 

    

 

F. Teknik Analisis Data 

a.  Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang dilakukan 

yaitu: 

1) Menghitung aktivitas dengan menggunakan rumus: 

                ∑Xi   

  P  =            x 100 % 

                  n 

 

Keterangan:    P =  persentase aktivitas; ∑Xi  =  Jumlah skor yang 

diperoleh; n =  Jumlah skor maksimum; (Sudjana, 2002 : 

69).  

 

Tabel 6. Lembar observasi aktivitas siswa 

No urut siswa 

Aspek yang diamati 

A B C D 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1             

2             

3             

Dst             

Jumlah skor             

Skor maksimum  

Persentase (%)             

Kriteria              

(dimodifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 

 

Keterangan aspek aktivitas siswa: 

 

A. mengemukakan ide-ide baru 

B. bertukar informasi 

C. mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

D. memberikan masukan./pendapat (pemikiran) yang luwes. 
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2) Menafsirkan atau menentukan persentase aktivitas belajar siswa sesuai 

kriteria pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Kriteria persentase aktivitas belajar siswa 

Persentase  (%) Kriteria 

87,5 – 100 

75,0 – 87,4 

50,0 – 74,9 

25,0 – 49,9 

0,0 – 24,9 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

(dimodifikasi dari Hidayati dalam Suwandi, 2012: 38). 

 

b. Mendeskripsikan Kreativitas Siswa 

Memberi skor dengan cara memberi tanda contreng (√) pada setiap item 

yang sesuai skor pada tiap aspek kreativitas siswa dalam merancang 

produk seperti Tabel 8. 

Tabel 8. Lembar penilaian kreativitas siswa 

No kelompok 

Skor pada aspek kreativitas  siswa 

A B Dst 

Skor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Jumlah skor           

Skor maksimum  

Persentase (%)           

Kriteria          

(dimodifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 

 

Keterangan aspek  penilaian kreativitas siswa:  

 

A. membuat perencanaan 

B. bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain produk 

C. interdisiplin ilmu dan aplikasi konsep 

D. memilih bahan-bahan yang tepat 

E. menggunakan alat  

(dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 2002: 4). 
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Adapun langkah-langkah untuk menghitung indeks kreativitas siswa yaitu: 

 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa.  

2) Menentukan skor tiap indikator  kreativitas siswa dengan menggunakan 

rumus: 

P= 

N

f 100

 
 

         Ket: P  =  Point yang dicari;  f   =  Jumlah point kreativitas yang 

diperoleh;  N = Jumlah total point kreativitas siswa tiap indikator 

(dimodifikasi dari Sudijono, 2004: 40). 

 

3) Menentukan persentase skor tiap item indikator kreativitas siswa. 

 

4) Setelah data diolah dan diperoleh nilainya, maka nilai kreativitas siswa 

dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 9. Kriteria kreativitas siswa 
Persentase Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat kreatif 

Kreatif 

Cukup kreatif 

Kurang kreatif 

Tidak kreatif 

(dimodifikasi dari Arikunto, 2010: 245). 

c. Mendeskripsikan Nilai Produk Siswa 

Memberi skor dengan cara memberi tanda contreng (√) pada setiap item 

yang sesuai skor pada tiap aspek penilaian produk yang dihasilkan siswa 

seperti Tabel 10. 

Tabel 10. Lembar penilaian produk siswa 

No kelompok 
Skor pada aspek kreativitas  siswa (F) 

A B Dst 

Skor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1          

2          

dst.          

Jumlah skor (F)          

Skor maksimum  

Persentase (%)          

Kriteria          

(dimofdifikasi dari Suwandi, 2012: 32). 
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Keterangan aspek  penilaian kreativitas siswa:  

 

A. fungsional produk 

B. keorisinilan produk 

C. daya tahan produk 

D. manfaat produk (terhadap pencegahan pencemaran lingkungan) 

E. nilai ekonomi produk 

F. nilai estetika produk 

G. menunjukkan inovasi dan kreasi dalam teknik pembuatan 

(dimodifikasi dari Balitbang Depdiknas, 2002: 4). 

 

1) Menjumlahkan skor seluruh siswa.  

2) Menentukan skor tiap indikator  kreativitas siswa dengan menggunakan 

rumus: 

P= 

N

f 100

 
 

Ket.:   P  =  Point yang dicari;  f   =  Jumlah point kreativitas yang 

diperoleh;  N = Jumlah total point kreativitas siswa tiap indikator 

(dimodifikasi dari Sudijono, 2004: 40). 

 

 

3) Menentukan persentase skor tiap item indikator kreativitas siswa. 

 

4) Setelah data diolah dan diperoleh nilainya, maka nilai kreativitas siswa 

dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel 11. Penilaian poduk siswa 
Persentase Kriteria 

80,1-100 

60,1-80 

40,1-60 

20,1-40 

0,0-20 

Sangat bernilai 

Bernilai  

Cukup bernilai 

Kurang bernilai 

Tidak bernilai 

(dimodifikasi dari Arikunto, 2010: 245). 

 

d. Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Model Pembelajaran PBL 

 

Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran dikumpulkan melalui 

penyebaran angket.  Angket tanggapan berisi 10 pernyataan yang terdiri 

dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif.  Pengolahan data angket 

dilakukan dengan cara memberikan skor satu pada tiap tanggapan siswa. 
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Tabel 12. Penskoran angket tanggapan siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL 

 

 

 

 

 

 

 

1) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

100


maks

in
S

S
X

 

Ket.:  inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah skor jawaban;  

maksS  = Skor maksimum yang diharapkan (Sudjana, 2002: 69) 

 

2) Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan klasifikasi 

yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket. 

 

3) Menafsirkan persentase angket untuk mengetahui tanggapan siswa 

mengenai pembelajaran dengan menggunakan model PBL.  

 

Tabel 13. Tafsiran persentase jawaban  

Persentase 

(%) 
Kriteria 

75,1-100 
50,1-75 
25,1-50 
0,0-25 

Sangat setuju 
Setuju 

Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

(dimodifikasi dari Arikunto, 2010: 245). 

 

 

e. Penilaian Siswa terhadap Kreativitas Siswa Lainnya berdasarkan 

Produk yang Dihasilkan 

 

Penilaian siswa terhadap kreativitas siswa lainnya berdasarkan produk 

yang dihasilkan dikumpulkan melalui penyebaran angket.  Angket 

tanggapan berisi 10 pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 

pernyataan negatif. 

Pernyataan  Tanggapan 
Nomor urut siswa Jumlah 

skor 

Persentase 

(%) 1 2 3 4 Dst 

1 

SS        

S        

TS        

STS        

Dst. 

SS        

S        

TS        

STS        
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Tabel 14. Penskoran angket penilaian siswa terhadap kreativitas siswa 

lainnya berdasarkan produk yang dihasilkan 

 

Pernyataan Tanggapan  

Nomor Responden 

(siswa) 

Jumlah 

skor 

Persentase 

(%) 

1 2 3 4 dst.   

 

1. 

SS        

S        

TS        

STS        

 

Dst. 

SS        

S        

TS        

STS        

 

1) Menghitung persentase skor angket dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

100


maks

in
S

S
X

 

Keterangan:  inX  = Persentase jawaban siswa;  S  = Jumlah skor 

jawaban;  maksS  = Skor maksimum yang diharapkan (30); 

(Sudjana, 2002: 69) 

   

2) Melakukan tabulasi data temuan pada angket berdasarkan klasifikasi 

yang dibuat, bertujuan untuk memberikan gambaran frekuensi dan 

kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket. 

 

Tabel 15. Tabulasi data angket penilaian siswa terhadap kreativitas 

siswa lainnya berdasarkan produk yang dihasilkan 

 

No. pertanyaan 

Angket 

Pilihan 

Jawaban 

Nomor Responden 

(siswa) 
Jumlah Frekuensi 

1 2 3 4 5 dst.  

 

1. 

SS        

S        

TS        

STS        

Dst. 

SS        

S        

TS        

STS        

3) Menafsirkan persentase angket untuk mengetahui penilaian siswa 

terhadap kreativitas siswa lainnya berdasarkan produk yang dihasilkan.  
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 Tabel 16. Tafsiran persentase jawaban 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

75,1-100 
50,1-75 
25,1-50 
0,0-25 

Sangat setuju 
Setuju 

Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

(dimodifikasi dari Arikunto (2010: 245). 


