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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 dan dilakukan di 

SMA IT Al-Ittihad  Pekanbaru semester genap tahun ajaran 2017/2018 yang 

beralamat di jalan Yos Sudarso Rumbai Pesisir.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana penelitian 

ini bertujuan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang 

terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif tidak selalu menuntut 

adanya hipotesa, demikian pula manipulasi variabel tidak diperlukan, sebab 

gejala dan pristiwa telah ada, tinggal dideskripsikan. 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini ialah miskonsepsi siswa menggunakan test 

diagnostic three tier. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa dari kelas X IPA SMA IT Al-Ittihad  Pekanbaru. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 145 siswa SMA IT Al-Ittihad 

Pekanbaru. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.
33

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan 
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sampel dengan pertimbangan tertentu.
34

 Pertimbangan kenapa peneliti 

mengambil teknik sampel ini dikarenakan peneliti memilih siswa yang baru 

selesai memepelajari materi larutan penyanngga untuk menghindari siswa 

yang lupa materi yang bersangkutan. 

Pengambilan sampel dilakukan oleh guru kimia yang bersangkutan. 

Sampel dipilih langsung oleh guru mata pelajaran kimia atas dasar 

pertimbangan efisiensi waktu oleh peneliti. Teknik ini merupakan penetuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.
35

 Sampel pada penelitian ini adalah 

satu kelas siswa/i X IPA SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru berjumlah 25 siswa. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah 

dalam penelitian yang meliputi tahap awal diantaranya ada studi awal, studi 

pustaka, analisis silabus, pembuatan instrumen, validitas instrumen, 

perbaikan instrumen selanjutnya ada tahap inti yang di antaranya adalah 

pengumpulan data, mengolah data,  menganalisis data dan kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah penelitian sebagaimana dijelaskan pada Gambar 

III.1. 
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Gambar III.1. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Awal 

a. Studi Awal 

Studi awal ini digunakan untuk mengetahui masalah awal 

yang ada disekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian 

Studi Pustaka Mengenai Miskonsepsi Siswa, Tes Diagnostik Three-

Tier Test 

Analisis Silabus (SK-KD) 

Pembuatan Instrumen 

Validitas Instrumen 

Uji Reliabilitas Uji Validitas 

Perbaikan Instrumen 

Pengumpulan Data  

Mengolah dan Menganalisis Data 

Kesimpulan 

Studi Awal 
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sehingga diketahui masalah yang terjadi. Untuk mengetahui 

masalah awal dilakukan wawancara kepada guru kimia SMA IT 

Al-Ittihad Pekanbaru. Hasil wawancara inilah yang dijadikan 

permasalahan yang terjadi. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan mengenai miskonsepsi siswa, 

test diagnostic three-tier serta dipilihnya beberapa penelitian yang 

serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui studi 

pustaka ini, akan dilihat sebagaimana tahap-tahapan dalam 

penelitian miskonsepsi. 

c. Analisis Silabus 

Analisis silabus dilakukan untuk mengembangkan indikator 

terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

materi larutan penyangga, indikator ini dikembangkan sesuai 

dengan ranah kognitif dalam pembelajaran. 

d. Pembuatan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini berupa test diagnostic three-

tier, Instrumen ini disusun berdasarkan indikator yang sudah 

dianalisis terlebih dahulu. Instrumen ini berupa soal pilihan ganda 

yang disertai dengan alasan terbuka dan ditambah dengan tingkat 

keyakinan dalam menjawab soal.  
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e. Validitas Instrumen 

Setelah instrumen disusun berdasarkan indikatornya, 

selanjutnya instrumen dilakukan uji validitas untuk mengetahui 

apakah instrumen yang dibuat sudah valid atau belum. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
36

 

Validitas pada penelitian ini ada 2 yaitu validitas isi dan 

validitas empirik. Pada validitas isi dilakukan oleh satu dosen ahli, 

validitas isi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana instrumen yang dibuat dapat dikatakan valid. Validitas 

empirik dilakukan untuk menguji validitas soal perbutir yang mana 

untuk uji validitas empirik, instrumen ini diuji cobakan kepada 

siswa kelas XI IPA SMA IT Al-Ittihad. Setelah itu, instrumen akan 

diuji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen yang akan 

digunakan sudah reliabel atau belum. 

f. Perbaikan Instrumen 

Perbaikan dilakukan setelah mendapat hasil validitas perbutir 

soal dan reliabilitas instrumen. Soal yang valid dan reliabel dapat 

digunakan untuk di uji cobakan kepada sampel sementara soal 

yang tidak valid tidak digunakan dalam instrument (dibuang). 
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2. Tahap Inti 

a. Pengumpulan Data 

Setelah instrumen diperbaiki dan telah dinyatakan valid dan 

reliabel, maka dilakukan pengumpulan data berupa pemberian 

instrumen kepada sampel untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang 

terjadi. 

b. Mengolah dan Menganalisis data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis 

untuk menentukan apakah siswa tersebut paham konsep, tidak 

paham, atau miskonsepsi dengan membandingkan jawaban siswa 

dengan indeks tingkat keyakinan (Certainty of Response Index). 

c. Kesimpulan 

Dari data yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan 

apakah siswa mengalami miskonsepsi atau tidak. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk identifikasi 

miskonsepsi adalah data tertulis dalam bentuk Three-Tier Test, observasi, 

dan dokumentasi. 

1. Test Diagnostic Three-Tier 

Test terdiri dari tiga tahapan, tahapan pertama berupa soal pilihan 

ganda, tahapan kedua adalah soal penalaran mengenai alasan jawaban 

terhadap tahapan pertama, dan tahap ketiga adalah confidence level atau 
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pertanyaan keyakinan terhadap tahapan pertama dan kedua yang terdiri 

dari dua pernyataan yaitu yakin atau tidak yakin. 

Soal test ini berisi konsep prinsip kerja larutan penyangga, 

perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup yang diberikan kepada siswa sesesuai dengan kurikulum 2013 

revisi tahun 2016. 

Tabel III.1. Kisi-kisi Penulisan Instrumen Test Larutan Penyangga 

Kompetensi Dasar 

KI 3 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

Ranah 

Kognitif 

3.12 Menjelaskan 

prinsip kerja, 

perhitungan pH, dan 

peran larutan 

penyangga dalam 

tubuh makhluk 

hidup. 

3.12.1 Menjelaskan 

konsep larutan 

penyangga. 
C1 

3.12.3 Menganalisis 

prinsip kerja larutan 

penyangga. 
C4 

3.12.4 Menghitung pH 

larutan penyangga. 
C3 

3.12.5 Menentukan 

peran larutan 

penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup. 

C2 

Pada test ini digunakan model CRI (Certainty of Response Index) 

yang meerupakan ukuran tingkat keeyakinan atau kepastian responden 

dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. 

2. Observasi 

Observasi sebagai metode pengumpulan data, observasi biasa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. 

Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang 

harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini 
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digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan 

dilapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. Jenis observasi yang digunakan adalah 

observasi tidak sistematis (Non Systematic Observation) yang mana 

dalam pelaksanaannya tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang diobservasi.
37

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung  

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang 

relevan dari penelitian.
38

 Melalui dokumentasi akan diketahui 

bagaimana sejarah dari sekolah tempat penelitian, bagaimana struktur  

organisasi sekolah, kurikulum yang digunakan sekolah, hinga jumlah 

siswa aktif  disekolah yang bersangkutan. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan (kesahihan) suatu instrumen. Suatu instrumen yang 
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valid mempunyai validitas tinggi, dan sebaliknya dengan instrumen 

yang kurang valid.
39

 

Test diuji cobakan kepada kelompok yang bukan merupakan 

subyek penelitian, kemudian dari hasil uji coba tersebut tiap butir 

soal dihitung validitas setiap butir soalnya. Untuk melihat validitas 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi 

biserial. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien biserial 

antara skor butir soal dengan skor total test adalah :
40

 

     
     

   
√
 

 
 

rpbi =  Koefisien korelasi poin biseral 

Mp     = Rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item 

yang dicari validitasnya 

Mt  = Rerata skor total 

SDt = Standar deviasi dari skor proporsi 

p  = Proporsi siswa yang menjawab benar, dengan rumus: 

   
                          

                    
 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah, dengan rumus: 

        

Validitas butir soal atau validitas item dilakukan karena skor 

pada soal menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. soal 

memiliki validitas yang tinggi jika memiliki kesejajaran dengan skor 

total.
41
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b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen yang digunakan peneliti 

adalah rumus Kuder Richardson 20: 

    (
 

   
) (

   ∑  

  
) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q =1 p) 

∑pq= jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah, 

sedang atau sukar. Butir-butir soal dapat dinyatakan sebagai butir 

soal yang baik, apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran soal 

adalah sedang atau cukup.
42

 Untuk mengetahui indeks kesukaran 

dapat digunakan rumus:
43

 

   
 

 
 

Keterangan: 

I = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan 
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d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan perbedaan 

kelompok atas (dengan kemampuan tinggi) dengan kelompok bawah 

(dengan kemampuan rendah), sebagian besar testee berkemampuan 

tinggi dalam menjawab butir soal lebih banyak benar dan testee 

berkemampuan rendah sebagian besar menjawab butir soal banyak 

salah.
44

 

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dan dicari dengan 

menggunakan suatu rumus sebagai berikut :
45

 

D = Pa – Pb 

Dimana: 

Pa = 
  

  
 dan Pb = 

  

  
 

Keterangan:  

D = Indeks diskriminasi item 

Pa = Proporsi testee yang menjawab betul 

   = Banyaknya testee kelompok atas yang menjawab betul  

Ja = Jumlah testee yang termasuk dalam kelompok atas 

Bb = banyaknya testee kelompok bawah yang menjawab betul 

Jb = Jumlah testee yang termasuk dalam kelompok bawah
46

 

 Definisi di atas menunjukan bahwa tingkat kesukiran butir soal 

adalah peluang untuk menjawab benar dan tingkat kemampuan 
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tertentu. Tingkat kesukaran butir sebenarnya merupakan rata-rata 

dari kelompok peserta test. 

 

2. Analisis Data 

Data dari hasil Three-Tier Test dianalisis secara deskriptif 

untuk mengetahui miskonsepsi pada materi larutan penyangga atau 

buffer yang terjadi pada siswa kelas X IPA SMA IT Al-Ittihad 

Pekanbaru. Pengelompokan miskonsepsi siswa dari tahap pertama 

yang merupakan soal objektif, tahap kedua merupakan penalaran 

atau alasan dari jawaban pada tahap pertama dan tahap ketiga 

merupakan keyakinan siswa dalam menjawab soal. Ketiga tahap ini 

saling berhubungan lurus untuk menganalisisnya harus melihat hasil 

dari ketiga tahap tersebut secara berurutan. Adapun kriteria 

pengelompokan  miskonsepsi dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama yang merupakan soal pilihan ganda setiap 

jawaban siswa yang benar pada tahap ini diberikan kriteria benar, 

sedangan kalau jawaban salah diberikan kriteria salah pada tabel 

pengolompokan miskonsepsi yang dapat dilihat pada tabel III.2. 

Tabel III.2. Kriteria Pengelompokan Tahap 1 

Kriteria 

Benar 

Salah 
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Tahap kedua merupakan penalaran atau alasan yang dibuat 

menurut jawaban dari tahap  pertama. Jika pada tahap pertama siswa 

benar  sementara pada tahap kedua siswa salah dalam memberi 

alasan maka siswa tersebut bisa saja di kategorikan kedalam 

miskonsepsi atau tidak paham konsep sementara jika jawaban siswa 

dalam tahap pertama benar dan pada tahap kedua benar bisa saja di 

kategorikan kedalam paham konsep atau menebak. Jadi pada tahap 

kedua ini kriterianya belum jelas apakah siswa itu mengalami 

miskonsepsi atau kriteria yang lainnya. Untuk pengisian dalam tabel 

kriteria pada tahap kedua sama dengan tahap pertama contoh pada 

tahap kedua ini dapat dilihat pada tabel III.3. 

Tabel III.3. Kriteria Pengelompokan Tahap 2 

Tahap Pertama Tahap Kedua 

Benar  Benar  

Benar  Salah  

Salah  Benar  

Salah  Salah  

 

Tahap ketiga merupakan keyakinan siswa dalam menjawab 

soal dan memberi alasan pada tahap pertama dan kedua yang sudah 

dijawab. Pada tahap ketiga inilah baru dapat menganalisis data dan 

mengelompokan mana sampel yang mengalami miskonsepsi, tidak 

paham konsep, paham konsep dan menebak inilah yang merupakan 

keunggulan dari test diagnostic three-tier dapat dilihat dari Tabel 

III.4. 
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Tabel III.4. Pengelompokan Miskonsepsi 
No. Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Kategori 

1. Benar Benar Yakin Paham 

2. Benar Benar Tidak yakin Menebak 

3. Benar Salah Tidak yakin Menebak 

4. Benar Salah Yakin Miskonsepsi 

5. Salah Salah Tidak yakin Tidak Paham Konsep 

6. Salah Benar Tidak yakin Menebak 

7. Salah Benar Yakin Miskonsepsi 

8. Salah Salah Yakin Miskonsepsi 

Sumber : Dimodifikasi dari Friesta Ade Monita dan Bambang Suharto
47

 

Analisis persentase yang dilakukan untuk melihat seberapa 

besar siswa miskonsepsi, menebak dan siswa tidak tahu konsep 

menggunakan teknik persentasenya sebagai berikut: 

   
 

  
       

Keterangan : 

P  = Persentase jumlah siswa yang miskonsepsi. 

S  = Banyaknya siswa yang miskonsepsi. 

Js  = Jumlah seluruh siswa peserta test 

Setelah mengkategorikan hasil test siswa dan menghitung 

persentase siswa yang mengalami miskonsepsi, selanjutnya 

mengkriteriakan miskonsepsi pada Tabel III.5.
48

 

Tabel III.5. Kriteria Miskonsepsi 

Persentase Miskonsepsi Kriteria Miskonsepsi 

0 < Miskonsepsi ≤ 30 Rendah 

30 < Miskonsepsi  ≤ 70 Sedang 

70 < Miskonsepsi  ≤ 100 Tinggi 
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