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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al Insyirah:5) 

 Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:”Berdirilah Kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

( Q.S Mujadilah:11) 

 Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu 

sangatlah berbahaya (IR. Soekarno) 
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ABSTRAK 

Tri Prasetyo, Ponang. 2020. Analisis Aspek Transformasi Tingkat Kreativitas 

Desain Produk Mahasiswa Pendidikan Fisika dalam Pembelajaran Elektronika 

Analog. Skripsi Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Sukiswo Supeni Edi, M.Si. 

Kata Kunci:  Desain Produk, Transformasi, Tingkat Kreativitas 

Pada abad ke-21 pendidikan dan teknologi berkembang semakin pesat. Hal ini 

mewajibkan setiap individu untuk memiliki sebuah ketrampilan. Ketrampilan yang 

harus dimiliki salah satunya adalah kreativitas. Kreativitas menurut Munandar 

dibagi kedalam empat model yaitu person, process, press, dan product. Kreativitas 

produk menurut Peter Nilsson bisa dinilai dari segi bentuk produk dan kualitas 

produk.Berdasarkan teori Taxonomy desaign creativity Peter Nillson bentuk produk 

terbagi kedalam lima aspek yaitu imitasi, variasi, kombinasi, transformasi, dan 

kreasi baru. Penelitian ini fokus pada aspek tranformasi saja, yang dilakukan 

terhadap mahasiswa Pendidikan Fisika yang telah mendapatkan mata kuliah 

elektronika analog, kemudian mahasiswa di minta untuk mendesain alat buka tutup 

kran air sesuai dengan lembar perintah, untuk kemudian dinilai dengan instrumen 

penilaian yang divalidasi ahli. Teknik analisis data menggunakan pendekatan 

kuanitatif deskriptif. Hasil analisis data disimpulkan bahwa tingkat kreativitas 

mahasiswa pendidikan fisika dalam mendesain produk aspek transformasi sebesar 

5.1 pada skala 0-7 yang berarti mahasiswa pendidikan fisika Unnes memiliki 

tingkat kreativitas yang tinggi. 
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ABTRACT 

Tri Prasetyo, Ponang. 2020. Analysis of Transformation Aspects of the Creativity 

Level of Product Desaign for Physics Education College Student in Analog 

Electronics Learning. Thesis, Departement of Physics, Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences, Semarang State University. The Main Advisor Drs. Sukiswo 

Supeni Edie, M.Si. 

Keywords: Product Desaign, Transformation, Level of Creativity  

In the 21st century education and technology are developing more rapidly. This 

requires each individual to have skills. One of the skills that must be possessed is 

creativity. According to Munandar creativity is devided into four models namely 

person, process, press and product. Product creativity according to Peter Nilsson 

can be assessed in terms of product form and product Quality based on theory of 

village Taxonomy Design Creativity Peter Nilsson product form is devided into five 

aspects, namely Imitation, Variation, Combination, Transformation, and New 

Creation. This research focuses on transformation aspects only, conducted on 

Physics Education college students who have received analog electronics courses, 

then college students are asked to design the opening and closing tools of the water 

tap according to the order sheet, to then be assessed with an instrument that has 

been validated by an expert lecturer. The data analysis technique uses a descriptive 

quantitative approach. The results of the data analysis concluded that the level of 

creativity of physics education college students in designing the product aspects of 

transformation, 5,1 on a scale of 0-7 which means college students of UNNES 

physics education have a high level of creativity.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad ke-21, masyarakat di dunia memasuki era baru dimana 

perubahan dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan teknologi 

berkembang semakin pesat.Perubahan yang semakin pesat ini menuntut kita untuk 

bisa beradaptasi dan menerima keberadaan tersebut. Untuk itu pengembangan 

keterampilan abad ke- 21, menjadi salah satu tujuan pendidikan di saat ini. Menurut 

Wagner (2010) terdapat tujuh keterampilan abad-21 yaitu: 1).Kemampuan berfikir 

kritis dan pemecahan masalah, 2). Kolaborasi dan kepemimpinan, 3). Ketangkasan 

dan kemampuan beradaptasi, 4). Inisiatif dan berjiwa entrepeneur, 5). Mampu 

berkomunikasi efektif baik secara moral maupun tertulis, 6). Mampu mengakses 

dan menganalisis informasi, 7). Memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Senada 

dengan Wagner.Menurut skema pelangi abad 21 (2st century knowledge-skills 

rainbow) kompetensi abad ke-21 meliputi (1) life and career skills (2) learning and 

innovation skills, dan (3) information media and technology skills.Pada point kedua 

keterampilan yang harus diperlukan untuk mengahadapi abad ke- 21 yaitu mampu 

berfikir kreatif dan menciptakan inovasi baru (Trilling dan Fadel,2009). Untuk 

mencapai hal tersebut kita dapat memperoleh salah satunya melalui pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab II pasal 3 tercantum tujuan pedidikan 

nasional yang berbunyi: “Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab” 

(Undang-Undang Republik Indonesia). Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

pendidikan terbagi dalam beberapa jenjang. Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab IV pasal 14 tentang jenjang
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Pendidikan yang berbunyi “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Pendidikan tinggi sendiri. 

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Pendidikan 

tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 

Tahun 2012 pasal 5 berbunyi “ Dalam mengembangkan potensi mahasiswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan 

berbudaya untuk kepentingan bangsa. Berdasarkan tujuan tersebut, mahasiswa 

dituntut untuk memliki keterampilan salah satunya menjadi manusia yang kreatif, 

kreativitas sendiri menurut Munandar (2014) merupakan kemampuan untuk 

membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada. 

Hasil yang diciptakan tidak selalu baru, tetapi juga dapat berupa gabungan, 

perubahan dari hal-hal yang sudah ada. 

Salah satu pendidikan tinggi yang berada di Indonesia adalah Universitas 

Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang memiliki berbagai macam program 

studi, salah satu program studi yang terdapat pada Universitas Negeri Semarang 

yaitu Pendidikan Fisika. Tujuan program studi pendidikan fisika UNNES adalah 

seperti yang di lansir pada website jurusan fisika UNNES yaitu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi pendagogik, kepribadian, sosial, dan 

professional serta mampu membangun pembelajaran berbasis ICT, mampu 

berwirausaha dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan, serta mampu 

menghasilkan karya ilmiah di bidang pendidikan fisika. 

Pendidikan Fisika UNNES memiliki 64 mata kuliah yang terbagi menjadi 

144 sks, salah Satu mata kuliah yang diajarkan di jurusan Pendidikan Fisika 

UNNES adalah Elektronika Analog. Elektronika Analog merupakan ilmu yang 

mempelajari bidang elektronika dimana sinyal listrik yang terlibat bersifat continue, 
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sedangkan komponen yang digunakan umumnya bersifat diskrit. Berdasarkan RPS 

elektronika analog, mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah elektronika 

analog memiliki antara lain yaitu mampu memprediksi potensi penerapan perilaku 

fisis dalam teknologi. Dalam hal ini peserta diminta mendesain ulang sistem buka 

tutup kran air secara mekanik menjadi sistem buka tutup kran air secara listrik. 

Berdasarkan uraian diatas, kreativitas merupakan salah satu keterampilan 

yang harus dimiliki oleh setiap individu oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai kreativitas. Adapun judul penelitian yang diangkat 

adalah “ANALISIS ASPEK TRANSFORMASI KREATIVITAS DESAIN 

PRODUK MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA DALAM PEMBELAJARAN 

ELEKTRONIKA ANALOG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana kreativitas aspek trasformasi mahasiswa pendidikan fisika 

Universitas Negeri Semarang dalam menghasilkan desain produk sesuai dengan 

mata kuliah Elektronika Analog yang telah ditempuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, didapatkan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

Untuk menganalisis kreativitas aspek transformasi mahasiswa pendidikan 

fisika Universitas Negeri Semarang dalam menghasilkan desin produk sesuai 

dengan mata kuliah elektronika analog. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai acuan dan pedoman dalam perbaikan rencana pembelajaran 

fisika terutama pada mata kuliah elektronika analog. 

2. Sebagai referensi kepada peneliti lain dalam membahas kreativitas. 



4 
 

 
 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan untuk menghindri adanya penyimpangan 

maupun perluasan masalah agar penelitian lebih terarah dan fokus dalam pokok 

pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Rhode’s (Gruzska & Tang, 

2017: 54-61) menyatakan bahwa kreativitas dapat ditinjau dari melalui empat aspek 

yaitu personality, press, process dan, product. Senada dengan itu menurut Peter 

Nilsson (2011) kreativitas dapat diukur dari bentuk dan kualitasnya. Peter Nilsson 

membagi kreativitas kedalam 5 tingkatan yaitu imitation, variation, combination, 

transformation, dan originally. Pada penelitian ini yang menjadi fokus analisis 

adalah tingkat kreativitas transformasi mahasiswa dalam mendesain suatu produk 

penerapan dari mata kuliah elektronika analog. 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran istilah pada penelitian ini, maka 

penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.6.1 Transformasi 

Menurut Peter Nilsson (2011) transformasi merupakan individu yang 

kreatif yang mulai membuat karya dengan memakai karya atau produk yang sudah 

ada sebelumnya dan mengubahnya menjadi karya atau produk yang baru. Senada 

dengan itu menurut Gushendri, dkk (2015:4) transformasi meruapakan suatu proses 

perubahan yang dapat terjadi secara berkelanjutan, baik secara keseluruhan maupun 

sebagian, dengan tidak mengubah subtansi ata esensinya disesuaikan dengan 

keadaan. Transformsi terbagi kedalam empat kategori, yaitu: 

1. Transformasi bersifat Topologikal (geometri) 

Bentuk geometri berubah dengan komponen pementuk dan fungsi 

ruang yang sama. 

2. Transformasi bersifat Gramatika Hiasan (ornamen) 

Dilakukan dengan menggeser, memutar, menjuggirbalikan, melipat, 

dan lain-lain. 
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3. Transformasi bersifat Reversal (kebalikan) 

Pembalikan citra pada figure objek yang ditranformasikan. Dimana 

citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya. 

4. Transformasi bersifat Distartion (Merancukan) 

Kebebasan perancang dalam beraktivitas. 

1.6.2 Kreativitas 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (online), Kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk mencipta suatu karya atau disebut sebagai daya cipta. 

Sedangkan menurut Amalia, N & Edi, S.S (2020) kreativitas adalah kegiatan untuk 

mencipta suatu karya sederhana yang berbeda dari karya sebelumnya. 

1.6.3 Desain Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2009:11), Desain adalah totalitas fitur yang 

mempengaruhi tampilan, rasa dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. 

1.6.4 Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang dalam proses menimba 

ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu 

perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute dan 

universitas (Hartaji.2012:5). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), mahasiwa merupakan 

seseorang yang belajar di Perguruan Tinggi. 

1.7 Sistematika Skripsi 

Susuanan skripsi terdiri atas tiga bagian yaiu Pendahuluan, Bagian Isi, dan 

Bagian Akhir skripsi. 

1.7.1 Bagian Pendahuluan 

Bagian ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran 
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1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

 Bagian isi skripsi terdiri dari Lima Bab sebagai berikut: 

a. Bab 1 Pendahuluan  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pembatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika 

skripsi. 

b. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori tentang landasan empiris, landasan teoritis, dan 

kerangka berfikir. 

c. Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi jenis dan desain penelitian, subjek, lokasi, dan waktu penelitian, 

variabel penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis instrumen penelitian, dan teknik analisis 

data. 

d. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan analisis data, 

pembahasan hasil penelitian, rangkuman penelitian dan keterbatasan 

penelitian. 

e. Bab 5 Penutup 

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang perlu diberikan 

berdasarkan temuan hasil penelitian. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada 

bagian isi serta document.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kreativitas 

2.1.1 Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

setiap individu, dimana kreativitas digunakan sebagai perwujudan diri atau 

aktualisasi diri. Pada dasanya setiap individu sejak lahir telah memiliki potensi 

kreatif. Menurut Sari (2016) berfikir kreatif adalah proses memahami suatu konteks 

permasalahan dengan tujuan memunculkan ide atau gagasan baru. Dari ide-ide baru 

itu direalisasikan menjadi sebuah kreativitas. 

Banyak ahli yang telah mendefiniskan mengenai pengertian kreativitas. 

Menurut Stein (.2020) kreativitas adalah sebuah proses yang menghasilkan 

kebaruan dan keunikan yang dipandang bermanfaat, masuk akal atau memuaskan 

oleh sekelompok orang lain penting pada suatu waktu tertentu. Senada dengan itu 

menurut Baron (Munandar. 2014) Kemampuan untuk menghasilkan atau 

menciptakan produk baru. Produk tersebut bisa berupa produk yang sudah ada 

diubah menjadi produk baru atau benar-benar produk hasil pemikaran sendiri, 

sedangkan menurut Haris (lubis.2010: 45) kreativitas merupakan kemampuan, 

sikap serta proses. Kreativitas sebagai kemampuan, yaitu menciptakan sesuatu yang 

baru dengan menerapkan ulang, mengombinasikan atau mengubah gagasan 

sebelumnya. Kreativitas sebagai sikap merupakan kemauan untuk bermain dengan 

ide-ide menggunakan fleksibilitas pandangan. Dan kreativitas sebagai suatu proses 

merupakan suatu usaha individu dengan bekerja keras dan terus menerus membuat 

perubahan dan perbaikan terhadap pekerjaanya. 

Kreativitas sebagai sebuah kemampuan setiap individu memiliki 4 

dimensi, yaitu Person, Press, Process, dan Product, yang dikenal sebagai foor P’s 

of creativity atau kreativitas 4P. (Munandar.2014). 
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2.1.2.1 Pribadi kreatif (Person) 

Pribadi kreatif Menurut Evans (Nurkhoerudin, Dicky.dkk.2018) 

mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan hasil dari berfikir kreatif yaitu 

kemampuan untuk menemukan hubungan baru, melihat sebuah subjek dengan 

sudut pandang yang baru, dan membentuk kombinasi pemikiran dari dua atau lebih 

konsep yang ada. Sedangkan menurut Carl Rogers (Munandar.2014). Setiap orang 

memiliki tiga kondisi dari pribadi yang kreatif yaitu: 

1. Keterbukaan dalam pengalaman. 

2. Kemampuan untuk menilai situasi dengan patokan pribadi seseorang 

(internal locus of evaluation). 

3. Kemampuan untuk bereksperimen untuk bermain dengan konsep-

konsep. 

4. Tahap persiapan, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan 

masalah dengan belajar berfikir, mencari jawaban, bertanya kepada 

orang dan sebagainya. 

5. Tahap inkubasi, adalah tahap dimana individu seakan-akan 

melepaskan diri dari masalah tersebut atau tidak memikirkan 

masalah secara sadar. Mereka melaporkan bahwa gagasan atau 

inspirasi yang merupakan titik mula dari suatu penemuan atau kreasi 

baru berasal dari daerah pra-sadar atau timbul dalam keadaan 

ketidak sadaran penuh. 

6. Tahap Iluminasi saat timbulnya inspirasi atau gagasan pemecahan 

masalah baru. 

7. Tahap verifikasi atau tahap evaluasi ialah tahap dimana ide atau 

kreasi baru tersebut harus di uji terhadap realitas. 

2.1.1.2 Produk kreatif (product) 

Menurut Nurkhoerudin, Dicky.dkk (2018) produk kreatif adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau dipakai sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Istilah produk tidak hanya sebatas 

komersial, tetapi meliputi keragaman dari benda atau gagasan misalnya konsep 

kreativitas yang baru. Menurut Amabile (Despriliani.2014) sebuah produk dapat 



9 
 

 
 

dikatakan kreatif ketika penilaian oleh para pengamat yang berada dalam bidangnya 

mengatakan produk tersebut sebagai produk yang kreatif. 

Dalam proses pembuatan produk ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Tahap tersebut antara lain persiapan, proses, dan produk (Rusilowati, 

81:2014). Produk kreatif menurut Besemer dan Treffinger 

(Nurkhoerudin,Dicky.dkk.2018) dapat dilihat pada Tabel 2.1, dimana produk 

kreatif didasarkan pada empat kategori yaitu kebaruan (novelty), orisinal, 

pemecahan (resousi), dan kerincian (elaboration). Keempat kategori ini disebut 

‘Creative Product Analysis Matrix” (CPAM). 

Tabel 2.1 Indikator Produk Kreatif Menurut Basemer dan Treffinger 

(Creative Product Analysis Matrix. (CPAM). 

Indikator Sub Indikator 

Kebaruan  Kebaruan yakni sejauh mana produk itu dalam hal, 

jumlah, proses, teknik, material, dan konsep. 

Orisinal  Orisinal, diantara produk-produk yang dibuat 

menimbulkan gagasan yang baru. 

Pemecahan  Pemecahan merupakan produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan situasi permasalahan 

pada saat ini. 

Elaborasi  Elaborasi menyangkut sejauh mana produk tersebut 

menggabungkan beberaoa unsur yang berbeda. Ada 

lima kategori dalam menentukan elaborasi yaitu 

a. Organis 

b. Elegan 

c. Kompleks 

d. Dapat dipahami 

e. Keterampilan 

 

Sedangkan menurut Peter Nilsson (2011) produk kreatif dapat ditinjau dari 

segi bentuk produk dan kualitas produk, dari bentuk produk terbagi kedalam 5 

aspek yaitu imitasi, variasi, kombinasi, transformasi, dan kreasi baru. Sedangkan 

dari kualitas produk dibagi menjadi 4 indikator yaitu manfaat, konstruksi, estetika, 

dan keamanan, untuk mengetahui tingkat kreativitas produk Peter Nilsson 

mengungkapnya pada Gambar 2.1 mengenai taksnonomy desaign creativity. 



10 
 

 
 

2.1.2 Taksonomi Desain Kreativitas 

Menurut Peter Nilsson (2011) ada dua teori sederhana yang dapat 

digunakan untuk mengetahui pengembangan karya kreatif dan taksonomi desain 

kreatif. Pengembangan karya kreatif memikiki tiga wilayah untuk kreativitas yang 

didasarkan pada persepsi, meliputi kreativitas materi, modal kreativitas dan 

kreativitas mental. Dalam hal ini kreativitas materi merupakan hal-hal yang 

individu ciptakan yang berupa gagasan, barang atau perilaku baik murni atau pun 

penciptaan ulang. 

Kreativitas materi sangat penting untuk dikembangkan meskipun memiliki 

skala yang berbeda-beda. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai 

“Bagaimana untuk mengembangkan kreativitas?” jawaban untuk pertanyaan 

tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan taksonomy desaign creativity 

seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Taksonomi Desain Kreatif 

Gambar 2.1 menunjukan Taksonomi desain kreatif memiliki 5 jenis 

Bentuk desain kreatif yang dapat diukur menggunakan kualitas. Kelima tingkat 

 Imitation 

Variation 

Combination 

Transformation 

Originality 

Novelty in quality 

Novelty in from 



11 
 

 
 

kreativitas desain produk itu adalah imitasi, variasi, kombinasi, transformasi, dan 

kreasi baru. 

2.1.2.1 Imitasi 

Imitasi atau tiruan merupakan tingkatan dasar dari sebuah kreativitas, 

contohnya seorang pelukis yang dapat meniru lukisan monalisa dengan sempurna 

tidak menciptakan hal yang baru sekali, Namun kita dapat mengagumi 

ketrampilan kreativitas pelukis.Hal tersebut di kategorikan kedalam kreativitas 

fundamental. (Peter Nilsson.2011). 

2.1.2.2 Variasi 

Jika Imitasi merupakan tingkatan terendah dari kreativitas, maka variasi 

memungkinkan seorang yang kreatif untuk mengembangkan Gaya kreatif mereka 

sendiri. Dengan memberikan selingan pada sebuah karya yang sudah ada menjadi 

karya baru. (Peter Nilsson.2011). 

2.1.2.3 Kombinasi 

Kombinasi merupakan hasil dari penggabungan dua karya atau lebih. 

Dari penggabungan kedua karya dan didapatkan sebuah karya yang baru. (Peter 

Nilsson.2011). 

2.1.2.4 Transformasi 

Menurut Peter Nilsson (2011) transformasi adalah seorang individu yang 

kreatif yang mulai membuat karya dengan memakai karya atau produk yang sudah 

ada sebelumnya dan mengubahnya menjadi karya atau produk yang baru. Senada 

dengan itu menurut Gushendri, dkk (2015:4) transformasi merupakan suatu proses 

perubahan yang dapat terjadi secara berkelanjutan, baik secara keseluruhan maupun 

sebagian, dengan tidak mengubah subtansi atau esensinya disesuaikan dengan 

keadaan. Transformsi terbagi kedalam empat kategori, yaitu: 

1. Transformasi bersifat Topologikal (geometri) 

Bentuk geometri berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi 

ruang yang sama. 
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2. Transformasi bersifat Gramatika Hiasan (ornamen) 

Dilakukan dengan menggeser, memutar, menjuggirbalikan, melipat, 

dan lain-lain. 

3. Transformasi bersifat Reversal (kebalikan) 

Pembalikan citra pada figure objek yang ditranformasikan dimana 

citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya. 

4. Transformasi bersifat Distartion (Merancukan) 

Kebebasan perancang dalam beraktivitas. 

2.1.2.5 Kreasi Baru 

Kreasi baru merupakan hasil dari sebuah ide yang tidak terduga, biasanya 

hanya dimiliki oleh orang-orang kreatif. 

Pada penelitian ini hanya difokuskan pada pembahasan kreativitas desain 

produk secara Transformasi. Untuk memberi gambaran mengenai transformasi, 

Gambar dibawah ini merupakan contoh sebuah karya yang ditransformasikan dari 

sistem buka tutup kran air secara mekanik di transformasikan menjadi sistem buka 

tutup krain air secara listrik.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 (a) Sistem Mekanik (b) Sistem Listrik 

2.2 Elektronika 

2.2.1 Perkembangan Elektronika 

Elektronika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai 

pengendalian dan penerapan partikel pembawa muatan dalam ruang hampa, gas, 

semikonduktor Menurut Fitrgerald, Higginbotham dan Grabel Elektronika 

merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang listrik yang bersangkutan 
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dengan tenaga elektromgnetik, senada dengan itu menurut E. Carol Young 

elektronika merupakan sebuah ilmu yang meliputi studi, perancangan, dan 

penggunaan piranti-piranti listrik didalam suatu ruang hampa, gas, atau 

semikonduktor. (Wijaya.2017) 

Ruang lingkup pembelajaran elektronika terbagi kedalam 5 bagian antara 

lain yaitu: Elektronika dasar, Elektronika daya, Elektronika Analog, Elektronika 

Digital, dan Elektronika Industri. 

1. Elektronika Dasar  : Merupakan bidang ilmu elektronika yang 

mempelajari elektronika secara teori-teori dasar yang terdapat pada 

elektronika yang meliputi komponen elektronika sederhana, dan 

teorema elektronika dasar yang lain. 

2. Elektronika Daya   : Dalam elektronika daya hanya 

mempelajari mengenai listrik arus kuat seperti transmisi listrik jarak 

jauh dan efisiensi daya pada transmisi tegangan tinggi. 

3. Elektronika Analog  : Pada elektronika analog hanya focus 

mempelajari fungsi sistem analog pada sebuah sinyal sinusoida. 

4. Elektronika Digital  : Pada elektronika digital mempelajari 

tentang pengelohan sinyal diskrit yang dimulai dari mempelajari 

gerbang logika dasar hingga sistem pemprosesan sinyal. 

5. Elektronika Industri : eletronika indsustri merupakan ilmu 

mengimplementsikan teori elektronika untuk dimanfaatkan dibidang 

industry dan instrumentasi. 

2.2.2 Perkembangan Elektronika dalam teknologi 

Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, hal ini 

dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya juga elektronika. Terdapat 4 

bidang elektronika yang mempengaruhi teknologi yaitu: 

1. Bidang Instrumentasi dan Kontrol 

Pada bidang ini fokus kepada pengembangan seperti peralatan alat ukur 

elektronik, instrumentasi penelitian, sistem mikroprosesor, dan 

sebagainya. 
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2. Bidang Elektronika Konsumer 

Pada bidang elektronika konsumer fokus dalam mengembangan alat 

yang digunakan untuk kebutuhan umum atau sehari-hari, seperti TV, 

radio, dan laim-lain. 

3. Bidang Elektronika Kuantum 

Pada bidang kuantum biasanya mempelajari dan mengembangkan alat 

mengenai interaksi antara cahaya, gelombang mikro, dan gelombang 

elektromagnetik yang lain. 

4. Bidang Telekomunikasi 

Dalam bidang telekomunikasi fokus kedalam pengembangan alat 

komunikasi baik menggunakan kabel atau tidak. Seperti radio, satelit, 

dan relay. (Wijaya. 2017). 

2.2.3 Relay 

Relay merupakan saklar (switch) yang operasikan secara listrik dan 

merupakan sebuah komponen electromechanical yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni electromagnet (coil) dan mekanikal (seperangkat kontak atau saklar). 

Sehingga dengan arus kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih 

tinggi. Pada dasarnya relay terdiri dari beberapa komponen antara lain: 

1. Electromagnet (coil) 

2. Armature 

3. Saklar 

4. Spring 

Berikut merupakan bagian-bagian relay yang ditunjukan oleh Gambar 2.3  

Gambar 2. 3 Bagian-Bagian Relay 
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Relay memiliki 2 jenis kontak point (contact point) yaitu: 

1. Normally close (NC) adalah kondisi awal relay sebelum diaktifkan 

berada pada posisi Close (tertutup). 

2. Normally open (NO) adalah kondisi awal relay sebelum diaktifkan 

pada posisi Open (terbuka). (Saleh. 2017) 

Berdasarkan Gambar 2.3 sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan 

coil tersebut memiliki fungsi sebagai pengendali besi. Apabila kumparan coil di 

beri aliran listrik maka bagian armature yang berpindah, hal itu disebabkan karena 

adanya Gaya elektro-magnet. Armature berpindah yang awalnya dari NC menjadi 

NO yang artinya saklar telah dialiri oleh arus. 

Karena Relay merupakan salah satu jenis saklar, maka terdapat juga istilah 

Pole dan Throw yang artinya adalah: 

1. Pole merupakan banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay 

2. Throw merupakan banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Thrownya relay terbagi menjadi 

berbagai golongan antara lain: 

1. Single Pole Single Throw (SPST): Relay golongan ini mempunyai 

jumlah terminal 4, 2 terminal untuk saklar dan 2 terminal untuk coil. 

2. Single Pole Double Throw (SPDTI): Relay golongan ini mempunyai 

jumlah 5 terminal, 3 terminal sebagai saklar dan 2 terminal sebagai coil. 

3. Double Pole Single Throw (DPST): R lay jenis ini memiliki jumlah total 

6 terminal dengan 4 terminal sebagai saklar dan 2 terminal sebagai coil. 

Relay ini bisa menggunakan 2 terminal dikendalikan oleh satu coil.  

4. Doble Pole Double Throw (DPDT): Relay golongan ini memiliki 8 

terminal dengan 6 terminal 2 pasang terminal SPDT yang dikendalikan 

oleh satu coil, sedangkan 2 terminal sebagai coil. 

Relay memiliki beberapa fungsi jika diaplikasikan kedalam peralatan elektronika 

diantaranya adalah: 
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1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu. 

Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari 

signal tegangan rendah (Saleh.2017). 

2.3 Kerangka Berfikir 

Gambaran ringkas meneganai alur penelitian ini disajikan dalam bentuk 

kerangka berfikir. Fungsi dari kerangka berfikir adalah sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penelitian ini. Kerangka berfikir pada penelitian ini ditunjukan pada 

Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Tingkat Kreativitas Aspek Transformasi Desain Produk
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan diskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran terhadap obyek yang diteleti melalui data sampel (Sugiyono, 2012:29). 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan fisika Universitas 

Negeri Semarang angakatan 2017. Mahasiswa pendidikan fisika angakatan 2017 di 

pilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kreativitas 

mahasiswa dalam mendesain produk pada materi elektronika analog. Karena 

mahasiswa angakatan 2017 telah mendapatkan materi elektronika analog dan 

dianggap telah menguasai materi elektronika analog. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk 

dipelajari dan di ambil kesimpulannya (Sugiyono.2016). Populasi pada penelitian 

ini adalah Mahasiswa Pendidikan Fisika Unnes yang sudah atau sedang menempuh 

mata kuliah Elektronika Analog. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan krakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Harinaldi.2005:2). Menurut Sugiyono sebagaimana yang dikutip oleh 

Lestari (2014:67), ukuran sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

 Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

 Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah sampel setiap kategori 

minimal 30.



18 
 

 
 

 

 Bila dalam penelitian melakukan analisis dengan multitative (korelasi 

atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel penelitian 

ada 5 (independen + dependen), maka jumlah sampel 10 X 5 = 50. 

 Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

Sampel masing – masing antara 10 s/d 20. 

Jumlah sampel menggunakan metode proporsional random sampling, dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑠 =  
𝑛

𝑁
 𝑥 𝑆 

Keterangan: 

s = Jumlah sampel setiap unit secara proporsional. 

S = Jumlah seluruh sampel yang didapat. 

N = Jumlah populasi. 

n = Jumlah masing – masing unit populasi 

Sampel yang digunakan adalah mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017 

sebanyak 30 orang. 

3.4 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang kampus 

sekaran kec, Gunangpati. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 Maret 2020 sampai 

14 April 2020 (terlampir). 

3.5 Sumber Data 

Sumber data adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peserta 

kemudian dinilai oleh 30 mahasiswa, dan penulis hingga menghasilkan data lebih 

dari 900 data. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen penelitian ini adalah instrumen non tes, dengan 

memberikan tanda ceklis pada bagian yang dipilih dan memberikan penilaian pada 

hasil desain alat yang telah dibuat oleh peserta sehingga data yang diperoleh tidak 

hanya angka 0 dan 1(terlampir). 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanakan penelitian ini meliputi validasi instrumen, 

penyebaran lembar perintah desain dan lembar penilian desain serta dokumentasi. 

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Penelitian 
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3.7.1 Pembuatan Instrumen dan Lembar Perintah Desain 

Instrumen non tes di buat dengan mengacu pada aspek kualitas kreativitas 

menurut Peter Nilsson (2011) yaitu Novelty konten yang terdiri dari Manfaat, 

Konstruksi, Estetika, dan Keamanan. Pada lembar perintah peserta diperintahkan 

untuk mentransformasikan sistem buka tutup pada tandon air dari sistem mekanik 

menjadi sistem listrik, dengan memberikan contoh desain gambar sistem mekanik 

(terlampir). 

3.7.2 Uji Instrumen dan Lembar Perintah Desain 

3.7.2.1 Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen sudah tepat 

dijadikan sebagai alat ukur. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur yang seharusnya diukur (Sugiyono.2016). Validitas pada penelitian ini 

menggunakan metode judgment expert, dimana membutuhkan minimal 2 orang ahli 

yaitu Dosen Pembimbing dan Dosen ahli (terlampir).                                                                 

3.7.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen diujikan dengan memakai rumus Alpha Cronbach, 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥 = (
𝑛

𝑛 − 1
)𝑥(1 −

⅀𝑎𝑡
2

𝑎𝑡
2 ) 

Keterangan 

𝑟𝑥 = 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 

𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 

⅀𝑎𝑡
2 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑎𝑡
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚 

Adapun rentang Alpha Cronbach dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Rentang Alpha Cronbach 

 

 

 

 

 

 

Reliabilitas yang dihasilkan dari perhitungan menggunkan rumus Alpha Cronbach 

dihasilkan 𝑟𝑥 = 0,765(terlampir). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan merupakan statistik deskriptif 

kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk 

mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran 

secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu peristiwa atau keadaan, sehingga 

dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. 

Untuk mengukur tingkat kreativitas mahasiswa dalam 

mentransformasikan sistem meknik menjadi sistem listrik digunakan persamaan 

statistik sebagai berikut: 

 Means (rerata) 

Means merupakan hasil dari penjumlahan seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data. Rerata merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi. 

=𝑥
−

⅀𝑥

𝑛
 

Keterangan:  

=𝑥
−  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

⅀𝑥 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 

n = Jumlah responden. 

Nilai Keterangan 

𝑟𝑥 < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ 𝑟𝑥 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ 𝑟𝑥 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝑟𝑥 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥 < 1,00 Sangat Tinggi 
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Teknik penilaian desain produk untuk mengetahui tingkat kreativitas 

mahasiswa menggunakan teknik penilaian teman sebaya dan penulis. Penilaian 

teman sebaya merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta 

didik terhadap peserta didik lain (kemdikbud, 2017), 1 desain produk dinilai oleh 

30 mahasiswa. 

Kriteria skor kreativitas desain produk mahasiswa mengikuti pedoman 

skala likert. Skor mahasiswa dikonversi dalam tingkatan 1 – 7 yang dikategorikan 

seperti dalam Tabel 3.2 

Tabel 3. 2 Kreteria Skor Kreativitas Desain Produk 

Skor Kategori Kreativitas 

5,5 ≤  𝑋 < 7 Sangat tinggi 

4 ≤  𝑋 < 5,5 Tinggi 

2,5 ≤ 𝑋 < 4 Rendah 

𝑃 <  2,5 Sangat rendah 

 

3.9 Penyajian Data 

Penyajian data pada penelitian ini menggunakan bentuk deskripsi dari 

Gambar yang dihasilkan dari pembagian lembar perintah desain produk dan 

instrumen penilaian desain produk pada mahasiswa yang sudah mendapatkan 

materi elektronika analog. 

3.10 Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui tingkat kreativitas 

mahasiswa pendidikan fisika dalam mentrasformasikan sistem buka tutup kran air 

secara mekanik menjadi listrik. 

3.11 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian.Dokumentasi juga 

sebagai arsip penulis dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kreativitas mahasiswa dalam mentransformasikan desain produk dari sistem 

mekanik menjadi listrik.
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BAB 4 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kreativitas 

mahasiswa pendidikan fisika dalam mendesain produk aspek transformasi, dengan 

berdasarkan teori dari Peter Nilsson tahun 2011. Penelitian ini ditujukan untuk 

mahasiswa pendidikan fisika yang sudah mendapatkan mata kuliah elektronika 

analog. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang, kampus 

Sekaran, khususnya di jurusan fisika Unnes. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sebanyak 30 

mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017. Penelitian dilakukan dalam dua tahap. 

Dalam tahap pertama, penulis membagikan lembar perintah untuk membuat desain 

alat sistem buka tutup kran air secara mekanik ditransformasikan menjadi sistem 

buka tutup kran air secara listrik. Setelah itu peserta diberi waktu selama satu 

minggu untuk menyelesaikan desain alat tersebut. 

4.2 Deskripsi Lokasi, Waktu dan Subyek Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang, Jurusan 

Fisika, prodi Pendidikan Fisika kampus sekaran, Gunungpati. 

4.2.2 Deskripsi Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2020, dengan 

menggunakan jam kosong diluar kelas sehingga tidak menganggu perkuliahan 

wajib. 

4.2.3 Deskripsi Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek penelitian adalah mahasiswa pendidikan fisika 

2017 yang telah mendapatkan mata kuliah elektronika analog. Peserta yang 

berpartisipasi dalam penelitian berjumlah 30 orang, untuk mewakili angkatan 2017. 
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4.3 Analisis Data dan Pembahasan 

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik means untuk membuat 

Gambar, Analisis diperoleh dari data yang diambil dari dua sumber yaitu dari 

penilian peserta (1), dan penilaian penulis (2). Untuk mengetahui tingkat kreativitas 

desain yang telah dibuat oleh peserta dalam penelitian ini terdapat empat (4) 

indikator yaitu manfaat, konstruksi, estetika, dan keamanan. Berikut ini merupakan 

hasil dari penelitian analisis tingkat kreativitas mahasiswa pendidikan fisika dalam 

mendesain produk aspek transformasi. 

4.3.1 Analisis dan Pembahasan Data Penilian Peserta 

Setelah data diperoleh dan di analisis dengan menggunakan analisis means 

(terlampir). Data yang sudah dianalisis disajikan dalam bentuk Gambar seperti 

dibawah ini: 

4.3.1.1 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Manfaat. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian peserta untuk 

mengetahui tingkat kualitas desain produk dilihat dari manfaat, ditunjukan seperti 

pada Gambar 4.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Manfaat 

Gambar 4.1 menyatakan nilai kualitas mahasiswa dalam membuat Desain 

produk dilihat dari manfaat. Dari 30 desain, desain ke-8 memiliki nilai 

kebermanfaatan produk terendah dengan nilai 3.5 hal ini dikarenakan desain ke-8 

masih belum ekonomis dibandingkan dengan desain lain-nya. Sedangkan nilai 
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tertinggi dari segi kebermanfaatan produk adalah 6,1 yaitu desain ke-7 dan ke-12. 

Sementara itu dari keseluruhan desain diperoleh nilai sebesar 5.0 dari skala 0-7 

yang berarti dalam segi kebermanfaatan produk desain yang telah dibuat oleh 

mahasiswa tergolong tinggi. Hal ini senada dengan Amalia, N & Edi, S.S (2020:39) 

yang menyatakan bahwa setiap desain memiliki kebermanfaatan karena setiap alat 

yang telag dibuat tidak mungkin tidak memiliki kebermanfaatan, walaupun secara 

ilmiah alat yang di desain peserta belum memenuhi standar alat praktikum yang 

digunakan. Jadi dari segi kebermanfaatan produk mahasiswa pendidikan fisika 

memilik kualitas desain dilihat dari manfaat produk tergolong tinggi dengan skor 

5,0. 

4.3.1.2 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Konstruksi. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian peserta untuk 

mengetahui tingkat kualitas desain produk dilihat dari segi konstruksi, ditunjukan 

seperti pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Konstruksi 

Gambar 4.2 menyatakan nilai tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk dilihat dari segi konstruksi. Dari 30 desain didapatkan kualitas 

desain tertinggi yaitu desain ke-12 dengan nilai 6,4 hal ini dikarenakan desain 

tersebut memiliki susunan konstruksi yang kokoh, stabil, dan sederhana. 

Sedangkan kualitas desain terendah desain ke-30 dengan nilai 3,7. Sementara itu 

untuk keseluruhan desain memiliki nilai sebesar 5,3 dari skala 0-7 yang berarti 
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bahwa kualitas desain produk mahasiswa pendidikan fisika dari segi konstruksi 

tergolong tinggi. Menurut Amalia, N & Edi, S.S (2020:39) konstruksi desain yang 

dibuat oleh peserta cukup tinggi karena sebagaian desain yang dibuat oleh peserta 

menggunakan bahan dengan material yang kuat. 

4.3.1.3 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Estetika. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian peserta untuk 

mengetahui tingkat kualitas desain produk dilihat dari estetika yang ditunjukan 

pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Estetika 

Gambar 4.3 menyatakan tingkat kualitas desain produk dilihat dari segi 

estetika. Menurut Amalia, N & Edi, S.S (2020:38) estetika merupakan hal yang 

mampu memukau pandangan seseorang dalam memaknai suatu produk atau karya. 

Dari 30 desain nilai estetika tertinggi sebesar 6,3 hal ini berarti desain tersebut 

memiliki susunan rangkaian yang memiliki proporsi yang baik antar komponen 

sehingga dapat memukau pandangan penilai. Sedangkan nilai estetika terendah 

sebesar 3,7. Sementara itu nilai dari keseluruhan desain diperoleh nilai sebesar 5,1 

dari skala 0-7 yang berarti kualitas mahasiswa dalam mendesain produk dilihat dari 

estetika tergolong tinggi. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K
u

al
it

a
s 

D
e

sa
in

 

Desain 



27 
 

 
 

4.3.1.4 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Keamanan. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian peserta untuk 

mengetahui tingkat kualitas desain produk dilihat dari keamanan yang ditunjukan 

seperti pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Keamanan 

Gambar 4.4 menyatakan tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk yang dilihat dari segi keamanan. Dari 30 desain didapatkan nilai 

keamanan tertinggi sebesar 6,1 hal ini dikarenakan desain tersebut terbuat dari 

bahan-bahan yang aman. Sedangkan nilai keamanan terendah diperoleh desain ke-

30 dengan nilai sebesar 3,7. Dari keseluruhan desain diperoleh nilai seebesar 5,0 

dari skala 0-7 yang berarti tingkat kualitas desain produk dari segi keamanan 

tergolong tinggi. Hal ini karena dari keseluruhan desain yang telah dibuat 

menggunakan bahan-bahan yang aman, tidak membahayakan pengguna, dan tidak 

merusak lingkungan, hal ini sama dengan Amalia, N & Edi, S.S (2020:48) yang 

menyatakan bahwa pemilihan bahan baku sangatlah penting agar produk ketika 

direalisasikan memiliki tingkat keamanan yang baik. 
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4.3.1.5 Analisis Tingkat Kreativitas Desain Produk Aspek Transformasi 

Setelah menganalisis data dari segi manfaat, konstruksi, estetika dan 

keamanan, kemudian didapatkan tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk aspek transformasi seperti pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Tingkat Kreativitas Desain Produk Aspek Transformasi 

Gambar 4.5 menyatakan tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk aspek transformasi yang di tinjau dari empat indikator yaitu 

manfaat, konstruksi, estetika, dan keamanan. Dari keempat indikator nilai 

terendah yaitu indikator keamanan dan manfaat dengan nilai 5,0 sedangkan nilai 

tertinggi sebesar 5,3 yaitu indikator konstruksi. Dari ke-empat indikator tersebut 

di peroleh nilai keseluruhan indikator sebesar 5,1 yang berarti tingkat kreativitas 

mahasiswa dalam membuat desain produk aspek transformasi tergolong tinggi. 

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Amalia, N & Edi, S.S (2020:41) yang 

menyatakan bahwa tingkatan taksonomi tertinggi yang diperoleh dari penilaian 

novelty pendesain ulang alat praktikum adalah taksonomi transformasi, hal ini 

karena adanya perubahan desain yang tergolong baik yang dilakukan oleh peserta. 
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4.3.2 Analisis dan Pembahasan Data Penilain Penulis 

Setelah data diperoleh dan di analisis dengan menggunakan analisis Means 

(terlampir). Data yang sudah di analisis disajikan dalam bentuk Gambar seperti 

dibawah ini. 

4.3.2.1 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Manfaat. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian penulis untuk 

mengetahui tingkat kualitas desain produk dilihat dari manfaat yang ditunjukan 

seperti pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Manfaat 

Gambar 4.6 menyatakan tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk dilihat dari segi kebermanfaatan produk. Dari 30 desain didapatkan 

nilai terendah sebesar 2,7 hal ini dikarenakan desain tersebut kurang ekonomis 

dibandingkan dengan desain lain-nya sehingga desain tersebut mendapatkan nilai 

yang rendah sedangkan nilai tertinggi sebesar 6,3. Sementara itu dari keseluruhan 

desain diperoleh nilai sebesar 4,8 yang berarti tingkat kualitas mahasiswa dalam 

membuat desain produk dari segi manfaat tergolong tinggi. Hal ini senada dengan 

Amalia, N & Edi, S.S (2020:39) yang menyatakan bahwa setiap desain memiliki 

kebermanfaatan karena setiap alat yang telah dibuat tidak mungkin tidak memiliki 

kebermanfaatan. 
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4.3.2.2 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Konstruksi. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian penulis untuk 

mengetahui tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dilihat dari 

konstruksi yang di tunjukan seperti pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Konstruksi 

Gambar 4.7 menyatakan tingkat kualitas mahasiswa dalam mendesain 

produk dilihat dari segi konstruksi. Dari 30 desain didapatkan nilai tertinggi dan 

terendah berturut-turut sebesar 6,6 dan 3,6. Nilai tertinggi dikarenakan desain 

tersebut memiliki desain yang kokoh, stabil, sederhana dan fleksibel sehingga 

desain tersebut memiliki konstruksi yang sangat baik. Sedangkan dari keseluruhan 

desain didapatkan nilai sebesar 5,2 dari skala 0-7 yang berarti bahwa tingkat 

kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dilihat dari segi konstruksi 

tergolong tinggi. Menurut Amalia, N & Edi, S.S (2020:39) konstruksi desain yang 

dibuat oleh peserta cukup tinggi karena sebagaian desain yang dibuat oleh peserta 

menggunakan bahan dengan material yang kuat. 

4.3.2.3 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Estetika. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian penulis untuk 

mengetahui tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dilihat dari 

estetika yang di tunjukan seperti pada Gambar 4.8 
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Gambar 4. 8 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Estetika 

Gambar 4.8 menyatakan tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk dilihat dari segi estetika. Dari 30 desain nilai terendah dan tertinggi 

berturut- turut sebesar 2,3 dan 6,5. Nilai tertinggi 6,5 menunjukan bahwa desain 

tersebut memiliki susunan antar komponen yang memiliki proporsi dan kesatuan 

sehingga ketika dilihat oleh seseorang menimbulkan kesan menarik atau 

menajubkan. Sedangkan dari 30 desain diperoleh nilai sebesar 5,0 dari skala 0-7 

yang berarti tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dari segi 

estetika tergolong tinggi. Menurut Amalia, N & Edi, S.S (2020:38) etetika 

merupakan hal yang mampu memukau pandangan seseorang dalam memaknai 

suatu produk atau karya.oleh karena itu dari keseluruhan desain bisa dikatakan 

bahwa mahasiswa pendidikan fisika memiliki tingkat estetika yang tergolong tinggi 

dengan nilai sebesar 5,0. 

4.3.2.4 Analisis Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Keamanan 

Berikut ini merupakan hasil analisis data penilaian penulis untuk 

mengetahui tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dilihat dari 

keamanan yang di tunjukan seperti pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9 Tingkat Kualitas Desain Produk dilihat dari Keamanan 

Gambar 4.9 menyatakan tingkat kualitas mahasiswa dalam membuat 

Desain produk yang dilihat dari segi keamanan. Dari 30 desain didapatkan nilai 

tertinggi dan terendah berturut-turut 6,3 dan 2,8. Dari nilai tertinggi tersebut desain 

yang telah dibuat menggunakan bahan-bahan yang aman, tidak membahayakan 

pengguna dan tidak merusak lingkungan, sehingga produk yang diciptakan 

memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sementara untuk keseluruhan 

desain di dapatkan nilai sebesar 4,9 dari skala 0-7 yang berarti bahwa tingkat 

kualitas mahasiswa dalam membuat desain produk dilihat dari segi  keamanan 

tergolong tinggi. Tingkat keamanan yang tinggi ini dikarenakan keseluruhan desain 

telah menggunakan bahan-bahan yang aman sehingga produk aman ketika 

digunakan. Hal ini senada dengan Amalia, N & Edi, S.S (2020:48) yang 

menyatakan pemilihan bahan baku sangat penting agar produk ketika direalisasikan 

memiliki tingkat keamanan yang baik. 
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4.3.2.5 Analisis Tingkat Kreativitas Desain Produk Aspek Transformasi. 

Setelah menganalisis data dari ke-empat indikator yaitu manfaat, 

konstruksi, estetika, dan keamanan. Kemudian didapatkan tingkat kreativitas desain 

produk aspek transformasi, seperti pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Menyatakan tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk aspek transformasi. Dari keempat indikator didapatkan nilai 

keseluruhan sebesar 5,0 dari skala 0-7 yang berarti tingkat kreativitas mahasiswa 

dalam membuat desain produk tergolong tinggi dengan indikator yang 

mempengaruhi tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat desain produk adalah 

konstruksi sebesar 5,2 estetika sebesar 5,0 keamanan sebesar 4,9 dan manfaat 

sebasar 4,8. Hal ini senada dengan Gushendri, dkk (2015) yang menyataakan bahwa 

pada aspek transformasi perubahan suatu produk atau karya yang sudah ada yang 

dirubah menjadi suatu produk atau karya baru namun tidak mengubah esensi dan 

subtansi dari produk atau karya tersebut, jadi dari segi manfaat tidak mengalami 

suatu perubahan. 
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Gambar 4. 10 Tingkat Kreativitas Desain Produk Aspek Transformasi 
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4.3.3 Analisis dan Pembahasan Data Tingkat Kreativitas Penilian Peserta 

dan Penulis. 

Setelah analisis data hasil penilaian dari peserta dan penulis, kemudian 

data penilaian dari peserta dan penulis digabungkan dengan perbandingan 1:1 

didapatkan tingkat kreativitas desain produk aspek transformasi yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 menyatakan tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk aspek transormasi. Menurut Peter Nilsson (2011) terdapat empat 

indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kreativias desain produk 

yaitu manfaat, konstruksi, estetika, dan keamanan. Dari ke-empat indikator 

didapatkan nilai secara keseluruhan sebesar 5,1 dari skala 0-7 yang berarti tingkat 

kreativitas mahasiswa pendidikan fisika dalam membuat desain produk aspek 

transformasi tergolong tinggi. Senada dengan hal itu Amalia, N & Edi, S.S 

(2020:39-41) menyatakan bahwa tingkat kreativitas mahasiswa pendidikan fisika 

dalam membuat ulang desain produk tertinggi adalah aspek transformasi, karena 

mahasiswa pendidikan fisika lebih sering mengubah desain yang sudah ada menjadi 

desain yang baru.  Indikator yang mempengaruhi tingkat kreativitas mahasiswa 

dalam mendesain produk aspek transformasi adalah konstruksi yaitu sebesar 5,3 

dan estetika sebesar 5,1. Sedangkan aspek keamanan dan manfaat berturut-turut 

sebesar 5,0 dan 4,9. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Gushendri, dkk 

(2015) yang menyataakan bahwa pada aspek transformasi perubahan suatu produk 

Gambar 4. 11 Tingkat Kreativitas Desain Produk Aspek Transformasi 
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atau karya yang sudah ada yang diubah menjadi suatu produk atau karya baru 

namun tidak mengubah esensi dan subtansi dari produk atau karya tersebut, jadi 

dari segi manfaat tidak mengalami suatu perubahan. Dari keempat indikator yang 

mempengaruhi tingkat kreativitas mahasiswa pendidikan fisika, konstruksi menjadi 

pengaruh terbesar dengan nilai 5,3, hal ini dikarenakan dalam membuat sistem buka 

tutup pada kran air yang paling utama adalah dari segi konstruksi dari rangkaiannya 

nilai tersebut menandakan bahwa desain yang telah dibuat oleh mahasiswa 

memiliki konstruksi yang baik. Sedangkan dari segi estetika memiliki nilai 5,1 yang 

berarti desain yang telah dibuat oleh mahasiswa secara keseluruhan memiliki 

estetika yang baik atau memiliki desain estetika yang menarik, sedangkan untuk 

manfaat dan keamanan memiliki nilai berturut-turut sebesar 4,9 dan 5,0 yang berarti 

dari segi manfaat, secara keseluruhan setiap desian ketika direalisasikan pasti 

memiliki manfaat bagi orang lain. Hal ini senada dengan menurut Amalia, N & Edi, 

S.S (2020:39-44) yang menyatakan bahwa setiap desain alat yang telah dibuat tidak 

mungkin tidak memiliki kebermanfaatan. Sedangkan dari segi keamanan secara 

keseluruhan sudah menunjukan tingkat keamanan yang tinggi dilihat dari bahan-

bahan yang digunakan mahasiswa dalam membuat desain alat buka tutup kran air, 

alat dan bahan yang digunakan tergolong aman untuk digunakan dan tidak 

membahayakan penggunanya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data penilaian gabungan antara penulis dan peserta 

dengan perbandingan 1;1 didapatkan tingkat kreativitas mahasiswa dalam membuat 

desain produk sebesar 5,1 dari skala 0-7 yang berarti tingkat kreativitas mahasiswa 

pendidikan fisika dalam mendesain produk aspek transformasi tergolong tinggi. 

Konstruksi dan estetika menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat 

kreativitas mahasiswa dalam membuat desain produk dengan nilai sebesar 5,3  dan 

5,1; Sedangkan manfaat produk  menjadi dengan tingkat terendah dengan nilai 4,9 

sementara keamanan produk mendapat nilai sebesar 5,0. 

5.2 Saran 

Sebaiknya penelitian dilakukan dengan melibatkan lebih banyak peserta 

sehingga ketika jumlah peserta yang mengikuti penelitian lebik banyak maka data 

yang dihasilkan lebih variatif lagi. Dan jumlah penilai dalam hal ini ahli 

dibidangnya harus ditambah agar hasil analisis data menjadi lebih baik lagi. 

Dengan Jumlah responden yang lebih banyak, maka bisa diharapkan 

desain yang didapatkan beserta penilaian yang bisa dianalisis juga lebih banyak. 
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