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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMKN 5 Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Yos Sudarso Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei tahun ajaran 2016/2017. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu suatu metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan kegiatan apa adanya dari hasil penelitian.
53

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-

individu yang karakteristiknya hendak diteliti.
54

 Populasi target dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMKN 5 Pekanbaru yang berjumlah 19 

lokal yang telah mempelajari Reaksi Redoks. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dijadikan objek/subjek penelitian.
55

 Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan ialah teknik Purposive sampling yaitu teknik sampling 

yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang 

ditetapkan peneliti. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini ialah 

kelas yang memiliki siswa dengan tingkat keseriusan tinggi dalam menjawab 
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soal. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel 

representative atau benar-benar mewakili populasi. Sampel tersebut yaitu 

kelas X TAV 2 yang bejumlah 21 orang siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan tes dan nontes. Untuk tes berupa tes objektif berbentuk pilihan 

ganda sedangkan untuk nontes menggunakan metode wawancara diagnosis. 

1. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif 

berbentuk pilihan ganda (multiple choice) dengan lima opsi jawaban untuk 

masing-masing soal tes yang disertai kriteria CRI. Tes pilihan ganda 

adalah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari dua. Multiple 

choice terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan 

jawaban atau alternatif (options). Kemungkinan jawaban opsi terdiri atas 

satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh 

(distractor)
56

. Tes objektif ini berisi konsep reaksi redoks yang diberikan 

kepada siswa sesuai dengan Kurikulum 2013. 

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

yang menggambarkan keyakinan siswa terhadap kebenaran alternatif 

jawaban yang direspon, kemudian disertai dengan alasan siswa dalam 

menjawab soal. Adapun skala yang digunakan pada model CRI ini yaitu:
57
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  Tabel III.1. Skala CRI 

CRI Kriteria 

0 Jawaban menebak “Totally guessed answer” 

1 Jawaban hampir menebak “Almost guess” 

2 Jawaban tidak yakin “Not Sure” 

3 Jawaban yakin “Sure” 

4 Jawaban hampir pasti “Almost certain” 

5 Jawaban pasti “Certain” 

 

2. Wawancara Diagnosis 

Wawancara (interview) adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya 

jawab sepihak.
58

 Teknik wawancara diagnosis ini dilakukan untuk 

memperoleh penjelasan dari siswa sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada siswa. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi 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 

penelitian.
59

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi 

untuk memperoleh bukti fisik dalam mengidentifikasi miskonsepsi siswa 

kelas X pada materi reaksi redoks di SMKN 5 Pekanbaru. 
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E. Uji coba Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

a. Validitas Isi 

 Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri 

sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu sejauh mana tes hasil belajar 

sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik, isinya telah dapat 

mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi yang 

seharusnya diteskan.
60

 

b. Validitas Empiris 

Pada penelitian ini, selain menggunakan validitas isi juga 

menggunakan validitas empiris. Validitas empiris yaitu ketepatan 

mengukur yang didasarkan pada dasar pengamatan di lapangan.
61

 Uji 

validitas soal tes dengan menggunakan korelasi poin biserial sebagai 

berikut:
62

 

𝑟𝑝𝑏𝑖 =  
       

   
  

 

 
 

Keterangan: 

𝑟𝑝𝑏𝑖  =  Koefisien korelasi poin biserial 

 𝑝 = Rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang 

dicari validitasnya 

    =  Rerata skor total 

    = Standar deviasi dari skor proporsi 
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𝑝  = Proporsi siswa yang menjawab benar, dengan rumus: 

   𝑝 = 
                          

                    
 

   = Proporsi siswa yang menjawab salah, dengan rumus: 

(  = 1 – 𝑝) 
 

    Tabel III.2. Klasifikasi Kriteria Uji Validitas
63

 

Nilai validitas Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Cukup 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas tes ditentukan dengan mengujicobakan tes tersebut. 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap.
64

 Untuk menentukan reliabilitas tes dapat 

menggunakan rumus pearson product moment, yaitu :
65

 

rxy = 
    ∑    ∑     ∑        

√    ∑     ∑          ∑   – ∑    
 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 

∑ X = jumlah skor ganjil 

∑ Y = jumlah skor genap 
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N = banyaknya item 

 

Harga rxy baru menunjukkan reliabilitas separo tes. Oleh karena itu,  

rxy untuk belahan ini disebut dengan istilah r½½ atau rgg  singkatan dari 

rganjil-genap. Untuk mencari reliabilitas seluruh tes digunkan Spearman 

Brown.
66

 

   r11 = 
      

     
 

Keterangan :
67

 

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan. 

rxy        = Korelasi Product Momen antara belahan (ganjil-genap) atau awal 

akhir. 

  Tabel III.3. Proporsi Reliabilitas Tes 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80 ˂  r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 ˂  r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 ˂  r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 ˂  r11 ≤ 0,40 Rendah 
 

3. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 
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akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya.
68

 

Maka untuk mengukur tingkat kesukaran tes dalam penelitian ini, 

digunakan rumus sebagai berikut:
69

 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel III.4. Klasifikasi Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Bagi suatu soal yang dapat 

dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa bodoh, maka soal itu tidak 

baik karena tidak memiliki daya pembeda. Demikian pula jika semua 

siswa baik pandai maupun bodoh tidak dapat menjawab dengan benar. 

Soal tersebut tidak baik juga karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal 

yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang 
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pandai saja. Maka untuk mengetahui daya pembeda setiap soal digunakan 

rumus sebagai berikut:
70

 

D = 
  

  
 - 

  

  
 

Keterangan: 

D : Daya pembeda 

Ba    : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 

Ja : Banyaknya peserta kelompok atas 

Bb     : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

Jb : Banyaknya peserta kelompok bawah 

Tabel III.5. Klasifikasi Kriteria Daya Pembeda
71

 

Daya pembeda Kriteria 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0,20 – 0, 40 Cukup (satisfactory) 

0,40 – 0,70 Baik (good) 

0,70 – 1,00 Baik sekali (excellent) 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Menilai  

Pada riset deskriptif data yang terkumpul lalu diklasifikasikan ke 

dalam dua kelompok yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka 

dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol.
72

 Data 

kuantitatif yaitu berupa hasil tes objektif siswa yang di sertai CRI 

                                                             
70

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 213 
71

 Ibid., h. 218 
72

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 239 



44 

 
 

(Certainty of Response Index) dan data kualitatif yang dimaksud yaitu 

hasil wawancara. Berikut cara penilaian untuk soal pilihan ganda: 

Tabel III.6. Kriteria Penilaian Soal
73

 

Bentuk Soal Nilai Keterangan  

Pilihan Ganda 
1 Jawaban Benar 

0 Jawaban Salah 
 

Pada tes objektif disertai juga dengan kriteria nilai CRI (Certainty 

of Response Index). Adapun kriteria penilaian untuk CRI ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III.7. Kriteria Penilaian CRI
74

 

Skor CRI Kriteria 

0 Jawaban menebak 

1 Jawaban hampir menebak 

2 Jawaban tidak yakin 

3 Jawaban yakin 

4 Jawaban hampir pasti 

5 Jawaban pasti 
 

Berdasarkan jawaban pada setiap pertanyaan tes objektif, terdapat 

siswa yang menjawab benar dan salah yang disertai dengan menjawab CRI 

(Certainty of Response Index) dengan kriteria CRI tinggi dan rendah. 

Dengan menggunakan CRI maka dapat terungkap kelompok siswa yang 

miskonsepsi, tidak tahu konsep dan paham konsep. 
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Tabel III.8. Ketentuan untuk membedakan antara tahu konsep, 

miskonsepsi dan tidak tahu konsep untuk responden secara 

individu
75

 

Kriteria Jawaban CRI Rendah (<2,5) CRI Tinggi (>2,5) 

Jawaban benar Jawaban benar tetapi 

CRI rendah berarti 

tidak tahu konsep ( 

Lucky guess). 

Jawaban benar dan CRI 

tinggi berarti menguasai 

konsep dengan baik. 

Jawaban salah Jawaban salah dan CRI 

rendah berarti tidak 

tahu konsep. 

Jawaban salah tetapi CRI 

tinggi berarti terjadi 

miskonsepsi. 
 

Penghitungan persentase dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut yaitu:
76

 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  = Persentase 

f  = Frekuensi jumlah jawaban benar 

N  = Jumlah soal 

2. Teknik Analisis 

Teknik analisis ini dilakukan berdasarkan hasil tes pilihan ganda 

beralasan terbuka, dan wawancara yang telah dilakukan. Hasil persentase 

miskonsepsi dicari miskosepsinya untuk dianalisis dengan wawancara 

diagnosis. Data miskonsepsi dan hasil wawancara ditafsirkan untuk 

mengetahui penyebab miskonsepsi. 
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