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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian 

kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat 

induktif (Sugiono, 2010, h. 9). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat 

pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2013, h. 75). 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Tohirin, 2012, h. 3). Dengan kata lain penelitian deskriptif, 

peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak 

untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variable (Sanjaya, 2013, h. 59). 

Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti 

menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa 

mengubahnya menjadi angka atau simbol. 
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3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga bulan Desember 

2020, yang disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran Fisika pada materi 

suhu dan kalor di Kelas XI MIA SMA Negeri 04 Bombana. Adapun jadwal 

pelaksanaan penelitian pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3. 1:  Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

   No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 

1.  
Senin, 16 November sampai 

dengan 4 Desember 2020 

9:24 - Sampai 

Selesai 
Observasi  

2.  
Senin, 23 sampai dengan 30 

November 2020 

8:00 - Sampai 

Selesai 
Tes 

3.  
Senin 23 November sampai 

dengan 3 Desember 2020  

12:00 - Sampai 

Selesai 
Wawancara  

1.2.2  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 04 Bombana. Sekolah tersebut 

berlokasi di Jln. KI Hajar Dewantara, Bambaea, Kec. Poleang Timur, Kab. 

Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini difokuskan pada peserta 

didik kelas XI MIA pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021. 
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3.3 Variabel Penelitian  

  Menurut Sugiyono (2007) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian ini dengan judul “Analisis Miskonsepsi Peserta Didik Pada Meteri 

Suhu dan Kalor di Kelas XI SMA 04 Bombana” 

  Berdasarkan judul tersebut, maka variabel bebasnya adalah Peserta didik, Guru, 

Buku/teks, Konteks dan Metode Pembelajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah 

Miskonsepsi. Maka Definisi Operasionalnya dapat dibuat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 2:  Operasionalisasi Variabel Penelitian Data Primer 

Variabel Konsep 
Definisi 

Operasional 

Referensi 

 

Miskonsepsi  David Hammer (1996) 

mendefinisikan 

miskonsepsi sebagai suatu 

konsepsi atau struktur  

kognitif yang melekat 

dengan kuat dan stabil 

dibenak peserta didik yang 

sebenarnya menyimpang 

dari konsepsi yang 

dikemukakan para ahli, 

yang dapat menyesatkan 

para peserta didik dalam 

memahami fenomena 

alamiah dan melakukan 

eksplanasi ilmiah 

Pembelajaran yang 

tidak memperhatikan 

miskonsepsi 

menyebabkan 

kesulitan belajar dan 

akhirnya akan 

mengakibatkan 

rendahnya prestasi 

belajar peserta didik 

Yuyu. R. 

Tayubi. 

(2015) 
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Tabel 3. 3:  Operasionalisasi Variabel Penelitian Data Sekunder 

No. Variabel Konsep 
Definisi 

Operasional 

Referensi 

 

1. Peserta didik Seseorang 

yang 

mengembang

kan potensi 

dalam dirinya 

melalui 

proses 

pendidikan 

dan 

pembelajaran 

Prakonsepsi awal, 

kemampuan, tahap 

pengembangan, 

minat, cara berpikir 

dan teman lain 

Silabus.Web. Id. Paul 

Suparno. (2013). 

2. Guru Orang yang 

mendidik, 

mengadakan 

pembelajaran

, memberi 

bimbingan, 

menambahka

n pelatihan 

fisik atau 

non-fisik, 

memberi 

penilaian dan 

melakukan 

evaluasi 

Penyebab 

kesalahan dari guru 

dapat berupa 

ketidak mampuan 

guru, kurangnya 

pengusaan bahan, 

cara mengajar, 

yang tidak tepat  

atau sikap guru 

dalam berelasi 

dengan peserta 

didik yang kurang 

baik 

https://salamdian.com/p

engertian guru. Paul 

Supar no. (2013).  

3. Buku teks Buku 

pelajaran 

dalam bidang 

studi tertentu 

yang 

merupakan 

buku standar 

yang disusun 

oleh pakar-

pakar dalam 

bidang itu. 

Biasanya terdapat 

pada penjelasan 

atau uraian yang 

salah dalam buku 

tersebut 

https://lobikampus.blog

spot.com/ hakikat dan 

konsep buku teks 

penunjang. html. Paul 

Suparno. (2013). 

4. Konteks Kondisi 

dimana suatu 

keadaan 

terjadi 

Seperti Budaya, 

Agama, dan bahasa 

sehari-hari juga 

mempengaruhi 

miskonsepsi 
peserta didik 

https://id.m.wikipedia.o

rg/wki/konteks. Paul 

Suparno. (2013). 

https://salamdian.com/pengertian
https://salamdian.com/pengertian
https://lobikampus.blogspot.com/
https://lobikampus.blogspot.com/
https://id.m/
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5. Metode 

pembelajaran 

Suatu proses 

penyampaian 

materi 

pendidikan 

kepada 

peserta didik 

yang 

dilakukan 

secara 

sitematis dan 

teratur oleh 

tenaga 

pengajar 

Hanya 

menekankan 

kebenaran satu segi 

sering 

memunculkan 

salah pengertian 

pada peserta didik 

https;//www.maxmanro

e.com/vid/metode 

pembelajaran. html. 

Paul Suparno. (2013). 

 

3.4  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian  

 Populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti dalam suatu 

penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas XI MIA SMA Negeri 04 Bombana Tahun Ajaran 2020/2021 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 80 orang.  

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  

populasi dan bersifat representif (mewakili), yang mana peneliti dapat 

mempelajari sampel dan kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono, 2014, h. 81). Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

XI MIA di SMA Negeri 04 Bombana yaitu kelas MIA 1 sebanyak 26 orang, 

kelas XI MIA 2 sebanyak 27 orang, dan kelas XI MIA 3 sebanyak 27 orang. 
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Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh. Sampling jenuh digunakan karena semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2012, h. 16 ) 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan 

instrumen lain yaitu tes, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Dalam 

penelitian ini digunakan instrumen pendukung sebagai berikut: 

1. Pedoman observasi dalam penelitian ini merujuk pada RPP dan indikator. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran 

fisika di kelas XI MIA SMA Negeri 04 Bombana. Dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terhadap aktivitas 

peserta didik dan guru selama proses pembelajaran berlangsung dan 

mencatatnya dengan lembar observasi tentang hal yang akan diamati atau 

diteliti.  

2. Tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep peserta didik 

pada materi Suhu dan Kalor, peneliti menggunakan instrumen tes diagnostik 

Force Conceptual Inventory (FCI) dalam format multiple Three-Tier-Test 

(Tes Pilihan Ganda Tiga Tingkat), dan tes uraian. Teknik intsrumen tes dalam 

penelitian ini, berpedoman pada mata pelajaran fisika di kelas XI MIA SMA 

Negeri 04 Bombana dengan materi suhu dan kalor pada semester ganjil tahun 

ajaran 2020/2021. 
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3. Pedoman wawancara dalam penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung (Tanya-jawab) kepada responden. Responden dalam 

wawancara tersebut yaitu guru fisika dan peserta didik. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, kesulitan dalam 

menjawab soal, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi 

pada peserta didik dalam materi suhu dan kalor.  

4. Daftar dokumentasi dalam penelitian ini, digunakan untuk melengkapi data-

data sebelumnya yaitu observasi, wawancara, dan tes berupa (RPP atau 

silabus) serta foto mengenai aktivitas peserta didik dan guru selama proses 

pembelajaran dan hasil pekerjaan peserta didik untuk membantu menganalisis 

data. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, 

yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek penelitian di lapangan. Teknik 

pengumpulan data  dalam penelitian ini yaitu: 

3.6.1 Observasi  

Observasi adalah metode penelitian yang digunakan oleh  peneliti dengan 

menghimpun data dengan cara pengamatan atau penginderaan secara langsung 

(Ani, 2015, h. 1). Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh 

peneliti guna untuk mengamati bagaimana keadaan dan situasi selama proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti 

dalam observasi ini yaitu sebagai pengamat penuh. 
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3.6.2 Tes  

Metode tes digunakan untuk mengukur miskonsepsi peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki induvidu atau kelompok 

(Arikunto, 2012, h. 46). 

1. Tes Diagnostik Pilihan Ganda Tiga Tingkat Tingkat (Three-Tier Test) 

Menurut (Tanzeh, 2009, h. 58), tes adalah alat ukur yang diberikan 

kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik 

secara tertulis atau seraca lisan maupun secara perbuatan (tes tertulis, lisan, 

dan tindakan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes berupa tes 

diagnostik pilihan ganda tiga tingkat untuk mengetahui tingkat pemahaman 

dan miskonsepsi peserta didik pada materi suhu dan kalor yang telah 

diajarkan oleh guru. 

Tes diagnostik pilihan ganda tiga tingkat (three-tier test) merupakan 

salah satu instrumen tes yang berfungsi sebagai diagnosa. Tier pertama 

berbentuk pilihan ganda biasa dengan empat pilihan jawaban yang berfungsi 

untuk menilai pengetahuan atau pemahaman konsep peserta didik, tier ke 

dua berbentuk alasan terhadap pilihan jawaban pada soal tier pertama yang 

berfungsi untuk menilai pola pikir peserta didik, sementara tier ke tiga 

berbentuk derajat keyakinan yang disesuaikan dengan keriteria Certainty of 

Response Index (CRI) (Ani, 2015, h. 4). Nilai Certainty of Response Index 

(CRI) yang rendah menunjukkan adanya penebakan sedangkan  nilai yang 
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CRI tinggi menunjukkan responden memiliki tingkat kepercayaan diri 

(confidence) yang tinggi terhadap jawabannya. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis tes pilihan ganda tiga tingkat guna untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan miskonsepsi peserta didik pada materi suhu dan 

kalor. 

2. Tes Uraian 

Tes uraian (essay test) yang juga sering disebut tes subjektif adalah 

salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik tertentu. Tes 

uraian menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan 

menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk, teknik, dan 

gaya yang berbeda. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut peserta didik 

untuk menyusun, merumuskan dan mengemukakan sendiri jawaban menurut 

kata-kata sendiri secara bebas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tes uraian untuk mengetahui kemampuan menyelesaikan soal peserta didik 

terlebih dalam kemampuan matematisnya. 

Polya dalam Solaikha, dkk (2018) mengemukakan bahwa ada 4 

langkah penyelesaian soal yaitu memahami soal, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil 

tersebut. Berikut ini adalah kriteria 4 langkah penyelesaian soal menurut 

Polya: 

1) Memahami soal, dalam memahami soal peserta didik mampu 

menuliskan apa yag diketahui dan ditanyakan , mampu memahami soal 

dengan baik serta mampu menjelaskan kembali maksud dari soal. 
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2) Merencanakan penyelesaian, dalam merencanakan penyelesaian 

peserta didik mampu menggunakan beberapa informasi untuk 

merencanakan penyelesaian serta mampu merencanakan langkah-

langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan penyelesaian, dalam melaksanakan penyelesaian peserta 

didik mampu menggunakan beberapa informasi yang ada untuk 

menyelesaikan soal dan memberikan jawaban yang benar. 

4) Memeriksa kembali hasil yang diperoleh, dalam memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh peserta didik melakukan pengecekkan kembali 

pada proses dan hasil serta membuat kesimpulan.  

Tes pada penelitian ini dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk tes 

diagnostik pilihan ganda tiga tingkat dan tes uraian pada peserta didik 

yang terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat instrumen sebagai berikut: 

a. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk menshahihkan alat ukur atau soal 

dalam menilai apa yang seharusnya diukur atau mengkaji ketepatan 

soal tes sebagai alat ukur (Sudjana, 2014, h. 149). Langkah-langkah 

analisis data uji coba validitas tes pilihan ganda tiga tingkat sebagai 

berikut: 

1. Tingkat pertama berisi pertanyaan yang berkaitan dengan materi suhu 

dan kalor beserta pilihan jawabannya dengan kriteria penilaian pada 

tabel 3.6  berikut: 
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Tabel 3.4:  Kriteria Penilaian Pilihan Soal 

Bentuk Soal Nilai Keterangan 

Pilihan Ganda 
1 

0 

Jawaban Benar 

Jawaban Salah 

2. Tingkat kedua berisi tentang alasan peserta didik menjawab pertanyaan 

pada tingkat pertama dengan kriteria penilaian seperti pada tabel 3.7 

berikut: 

Tabel 3. 5:  Kriteria Penilaian Pilihan Alasan 

Bentuk Soal Nilai Keterangan 

Pilihan Ganda 
1 

0 

Jawaban Benar 

Jawaban Salah 

3. Menghitung skor jawaban peserta didik dengan kriteria penilaian 

seperti pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3. 6:  Skor Jawaban Peserta Didik 

Tingkat 

Pertama 

Tingkat 

Kedua 

Skor Jawaban 

Peserta Didik 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 2 

4. Melakukan pengujian validitas dengan menggunakan korelasi product 

moment berdasarkan skor siswa pada point tiga di atas. 

Untuk soal pilihan ganda dan tes uraian menggunakan rumus 

korelasi korelasi product moment (Arikunto, 2013,  h. 87). 

  

   

 





])(][)([ 2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

  (3.1)
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dengan rxy adalah koefisien korelasi antara variabel x dan y, N adalah 

jumlah  responden, X
 
adalah jumlah skor total, Y  adalah jumlah 

skor total soal, 
2

 X  adalah Jumlah kuadrat skor item, 
2

Y adalah 

jumlah kuadrat total item, XY  adalah hasil perkalian antara skor item 

dan sko r total. 

Ketentuan soal valid atau tidak valid dapat dilihat ketentuannya 

pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3. 7: Ketentuan Uji Validitas 

rxy Keterangan 

rhitung ≥ rtabel Valid 

rhitung< rtabel Tidak Valid 

Uji coba intrumen dilakukan pada kelas XII MIA 1 dan MIA 2 

yang berjumlah 30 orang. Uji coba instrumen tes pilihan ganda tiga 

tingkat sebanyak 25 butir soal dan uji coba instrumen tes uraian sebanyak 

10 butir soal. Di bawah ini di sajikan data hasil uji validitas instrument 

yang sudah diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 pada tabel 3.5 

berikut: 

Tabel 3. 8: Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel 
Jumlah Butir 

Soal Awal 

Jumlah Butir 

Soal yang 

Tidak Valid 

Jumlah Butir 

Soal yang Valid 

Tes Pilihan 

Ganda Tiga 

Tingkat 

25 5 20 

Tes Uraian 10 5 5 
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Berdasarkan hasil uji coba validitas pada tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa untuk tes pilihan tiga tingkat sebanyak 20 butir soal yang 

dinyatakan valid, sedangkan yang dinyatakan tidak valid hanya 5 butir 

soal. Tes uraian sebanyak 5 butir soal yang dinyatakan valid, sedangkan 

yang dinyatakan tidak valid hanya 5 butir soal. Dengan demikian, dari 

data di atas peneliti menggunakan tes pilihan ganda tiga tingkat sebanyak 

20 butir soal dan tes uraian sebanyak 5 butir soal. Untuk hasil coba uji 

validitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 106-112. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas pada hakikatnya menguji kesamaan pertanyaan tes 

apabila diberikan beberapa kali pada objek yang sama. Untuk keperluan 

mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu juga dilakukan analisis butir 

soal seperti halnya soal objektif. Menurut (Sugiyono, 2014, h. 21) cara 

menentukan reliabilitas soal, peneliti menggunakan rumus KR20 dari 

Kuder-Richardson sebagai berikut: 
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   (3.2) 

 
dengan r11 adalah Koefisien reliabilitas tes, n adalah Banyak butir 

soal, 1 adalah Bilangan konstanta, 
2

iS  adalah Jumlah varian skor dari 

tiap-tiap butir soal,  tS  adalah Varian total. Untuk melihat  kategori 

koefisien reliabilitas soal tes (Bambang, 2008, h. 16 ), dapat lihat pada 

tabel 3.9 berikut: 
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Tabel 3. 9: Kategori Koefisien Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

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 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat Rendah  

Hasil uji coba instrumen tes pilihan ganda tiga tingkat sebanyak 

25 butir soal dan hasil uji coba instrumen tes uraian sebanyak 10 butir 

soal. Di bawah ini di sajikan data hasil uji realibilitas instrumen yang 

sudah diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 pada tabel 3.10 

berikut: 

Tabel 3. 10: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Jumlah Butir 

Soal Awal 

Nilai Koefisien 

Reliabilitas 

Kriteria 

Reliabilitas 

Tes Pilihan 

Ganda Tiga 

Tingkat 

25 0,92 Sangat Tinggi 

Tes Uraian 10 0,52   Sedang, 

Berdasarkan hasil uji coba reliabiltas pada tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa untuk tes pilihan ganda tiga tingkat sebanyak 25 butir 

soal dinyatakan reliabel dengan nilai koefisien reliabilitas yaitu 0,92 

kriteria reliabilitas sangat tinggi. Tes uraian sebanyak 10 butir soal yang 

dinyatakan reliabel dengan nilai koefisien reliabilitas yaitu 0,52 kriteria 

reliabilitas sedang. Untuk uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1 halaman 108-113. 
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c. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik tidak hanya diperoleh dengan menguji reliabilitas 

dan validitasnya saja, namun juga mengetahui taraf kesukaran soal. 

Proporsi soal yang baik mengandung jenis soal yang sukar, sedang, dan 

mudah. Proporsi soal tersebut juga harus seimbang. Dalam mencari nilai 

taraf kesukaran, peneliti menggunakan rumus: (Arikunto, 2010, h. 208). 

    

JS

B
P 

   (3.3) 

dengan P adalah Indeks kesukaran, B adalah Banyaknya tes yang 

dapat dijawab dengan benar terhadap butir item yang bersangkutan, dan 

JS adalah Jumlah tes yang mengikuti tes hasil belajar. Sedangkan 

kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, 

makin mudah soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang 

diperoleh makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal 

ditafsirkan oleh Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dikutip dari 

(Sudijono, 2016, h. 44) dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3. 11: Kriteria Indeks Taraf Kesukaran 

Interval Taraf 

Kesukaran 
Kriteria 

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < TK ≤ 1,00 Terlalu Mudah 

Hasil uji coba instrumen tingkat kesukaran tes pilihan ganda tiga 

tingkat sebanyak 25 butir soal dan tes uraian sebanyak 10 butir soal. 

Di bawah ini di sajikan data hasil uji tingkat kesukaran instrumen yang 



45 
 

 
 

sudah diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 pada tabel 3.12 

berikut: 

Tabel 3. 12: Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen 

Variabel 
Jumlah Butir 

Soal Awal 

Kriteria 

Sukar Sedang 
Terlalu 

Mudah 

Tes Pilihan 

Ganda Tiga 

Tingkat 

25 0 2 18 

Tes Uraian 10 0 0 5 

Berdasarkan hasil uji coba tingkat kesukaran tabel di atas, 

dapat diketahui bahwa untuk tes pilihan tiga tingkat sebanyak 25  butir 

soal  dan tes uraian 10 butir soal. Pada tes pilihan tiga tingkat terdapat 

0 butir soal yang dinyatakan sukar, sedangkan yang dinyatakan soal 

sedang  sebanyak 2 butir soal, dan 18 butir soal yang dinyatakan 

terlalu mudah. Tes uraian sebanyak 0 butir soal yang dinyatakan sukar, 

sedangkan dinyatakan sedang 0 butir soal dan 5 butir soal yang 

dinyatakan terlalu mudah. Dengan demikian, dari data di atas peneliti 

menggunakan tes pilihan ganda tiga tingkat sebanyak 20 butir soal dan 

tes uraian sebanyak 5 butir soal. Untuk hasil coba uji tingkat 

kesukaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 110-

114. 
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d. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan kelompok dalam aspek yang di ukur sesuai dengan 

perbedaan yang ada dalam kelompok tersebut. Salah satu tujuan 

analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu 

tidaknya suatu butir soal membedakan antara peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. 

Dalam mencari nilai daya pembeda, peneliti menggunakan 

rumus: 

   
BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 

   (3.4)

 

dengan  D adalah Angka item diskriminasi item, BA adalah 

Banyak  nya teste kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar 

butir item yang bersangkutan, JA adalah Jumlah teste yang termasuk 

dalam kelompok atas, BB adalah Banyaknya teste kelompok bawah 

yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan, JB 

adalah Jumlah teste yang termasuk dalam kelompok bawah, PA  adalah 

Proporsi teste kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar butir 

item yang bersangkutan, dan PB adalah Proporsi teste kelompok bawah 

yang dapat menjawab dengan benar butir item yang bersangkutan 

(Bagiyono, 2017, h. 3) dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut: 
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Tabel 3. 13: Kriteria Daya Pembeda Butir Soal 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

DP ≤ 0,00 Rendah sekali  

0,01 < DP ≤ 0,19 Rendah 

0,20 < DP ≤ 0,29 Sedang 

0,30 < DP ≤ 0,39 Tinggi 

DP ≥ 0,40 Tinggi Sekali 

Hasil uji coba instrumen tes pilihan ganda tiga tingkat 

sebanyak 25 butir soal dan uji coba instrumen tes uraian sebanyak 10 

butir soal. Di bawah ini di sajikan data hasil uji coba daya pembeda 

instrumen yang sudah diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 pada 

tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3. 14: Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen 

Variabel 

Jumlah 

Butir Soal 

Awal 

Kriteria 

Rendah 

Sekali 
Rendah  Sedang Tinggi 

Tinggi 

Sekali 

Tes Pilihan 

Ganda Tiga 

Tingkat 

25 0 1 22 0 3 

Tes Uraian 10 0 0 6 1 3 

Berdasarkan hasil uji coba daya pembeda pada tabel di atas, 

dapat diketahui bahwa untuk tes pilihan tiga tingkat sebanyak 25 butir 

soal  dan tes uraian 10 butir soal. Pada tes pilihan tiga tingkat terdapat 

0 butir soal yang dinyatakan rendah sekali, sedangkan yang dinyatakan 

soal rendah sebanyak 1 butir soal, kemudian dinyatakan sedang  

sebanyak 22 butir soal, 0 butir soal dinyatakan tinggi dan 3 butir soal 

yang dinyatakan tinggi sekali. Tes uraian sebanyak 0 butir soal yang 

dinyatakan rendah sekali, 0 butir soal dinyatakan rendah, 6 butir soal 
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yang dinyatakan sedang, 1 butir dinyatakan tinggi, dan 3 butir soal 

yang dinyatakan tinggi sekali. Dengan demikian, dari data di atas 

peneliti menggunakan tes pilihan ganda tiga tingkat sebanyak 20 butir 

soal dan tes uraian sebanyak 5 butir soal. Untuk hasil uji coba daya 

pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 111-

115. 

3.6.3 Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan terhadap 2 narasumber yaitu guru fisika dan peserta didik. 

Untuk guru fisika wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada informan yang 

memberikan jawaban secara luas. Dalam penelitian ini, wawancara guru fisika 

ditujukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembelajaran dan 

bentuk kesulitan belajar. Sedangkan untuk peserta didik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara mendalam untuk mendapatkan data dari hasil tes 

guna untuk menemukan informasi mengenai data yang dibutuhkan yaitu tingkat 

pemahaman dan miskonsepsi peserta didik pada materi suhu dan kalor.  
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3.6.4 Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan 

melihat catatan-catatan arsip atau dokumen peserta didik yang diselidiki. Selain 

itu, data penelitian yang diambil adalah daftar nama peserta didik yang menjadi 

sampel penelitian, skor tes hasil peserta didik yang diperoleh dari tes pilihan 

ganda tiga tingkat, foto pelaksanaan penelitian, dan rekaman hasil wawancara 

dengan peserta didik, serta dokumetasi lain yang mendukung data penelitian. 

3.6.5 Jenis Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam 

penelitian ini, yang termasuk dalam data primer yaitu data dari hasil tes 

diagnostik pilihan ganda tiga tingkat dan tes uraian, observasi, wawancara 

terhadap informan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah, 

guru Fisika dan peserta didik  kelas XI MIA 1, XI MIA 2, dan XI MIA 3 di 

SMA Negeri 04 Bombana.  

2. Data sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga dibutuhkan terkait 

pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian. Adapun yang termasuk 

dalam data sekunder dalam penelitian ini yaitu daftar nama peserta didik 

yang menjadi uji coba, silabus, dan perangkat pembelajaran guru (RPP).  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan 

dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Ada tiga 

langkah untuk menganalisa data dalam penelitian ini, yaitu: 

3.7.1 Tes Miskonsepsi dengan Soal Pilihan Ganda Tiga Tingkat 

Analisis uji tes pilihan ganda tiga tingkat, yaitu dengan menganalisis 

semua hasil jawaban peserta didik setelah itu jawaban peserta didik tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa kriteria berdasarkan bobot jawaban 

peserta didik tersebut menjawab soal. Berikut ini skala skor yang 

menunjukkan tingkat pemahaman konsep peserta didik (Destri, 2017, h. 33). 

Langkah-langkah analisis data hasil tes pilihan ganda tiga tingkat 

sebagai berikut:  

1) Merekapitulasi setiap jawaban responden dan mengubahnya 

menjadi skor.  

2) Tingkat pertama berisi pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

suhu dan kalor beserta pilihan jawabannya dengan kriteria penilaian 

pada tabel 3.15 berikut: 

Tabel 3. 15: Kriteria Penilaian Pilihan Soal 

Bentuk Soal Nilai Keterangan 

Pilihan Ganda 
1 

0 

Jawaban Benar 

Jawaban Salah 
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3) Tingkat ke dua berisi tentang alasan peserta didik menjawab 

pertanyaan pada tingkat pertama dengan kriteria penilaian seperti 

pada tabel 3.16 berikut: 

Tabel 3. 16: Kriteria Penilaian Pilihan Alasan 

Bentuk Soal Nilai Keterangan 

Pilihan Ganda 
1 

0 

Jawaban Benar 

Jawaban Salah 

 

4) Tingkat ke tiga berisi Certainity of response index (CRI) dengan 

skala 1 sampai 4 (Nursiwin, 2014, h. 16). 

Kategori interpretasi skala CRI sebagai berikut:  

 1 dan 2 merupakan CRI tingkat rendah  

 3 dan 4 merupakan CRI tingkat tinggi 

5) Menginterprestasikan jawaban-jawaban peserta didik dalam 

kategori paham konsep, miskonsepsi, tidak paham konsep dengan 

kriteria CRI pada tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3. 17: Kriteria Tingkat Pemahaman Konsep Peserta Didik 

Tingkat 

Pertama 
Tingkat Ke Dua 

Tingkat Ke 

Tiga (CRI) 
Kriteria 

Benar Benar Tinggi Paham Konsep 

Benar 
Benar 

Rendah 
Tidak Paham 

Konsep 

Salah 

Salah Benar 

 Salah 

Benar Salah 

Tinggi Miskonsepsi 
Salah 

Benar 

Salah 

 

Nilai CRI tinggi apabila peserta didik memberi nilai 3 dan 4, sedangkan 

nilai CRI rendah apabila peserta didik memberi nilai 1 dan 2 (Fitria, 2019, 

h. 44-45). 
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6) Melakukan perhitungan persentase rata-rata peserta didik pada masing-

masing kategori yaitu paham konsep, tidak paham konsep, dan 

miskonsepsi. Dengan menggunakan rumus berikut: 

      
 

 
     %   (3.6) 

Keterangan:  

  = persentase peserta didik tiap kategori  

𝑓 = jumlah peserta didik tiap kategori  

𝑁 = jumlah seluruh peserta didik yang menjadi subjek penelitian  

7) Membuat rekapitulasi persentase rata-rata tingkatan pemahaman 

konsep seluruh peserta didik yang paham konsep (PK), miskonsepsi 

(MIS), dan tidak paham konsep (TPK).  

8) Memasukan kategori yang diperoleh peserta didik dari perhitungan 

persentase sebelumnya sesuai kategori tingkat pemahaman seperti 

tabel 3.18  (Sudijono, 2009, h. 40) berikut: 

       Tabel 3. 18: Persentase Kategori Tingkat Pemahaman 

Persentase Kategori Paham Konsep 

51 – 100 % Tinggi 

26 – 50 % Sedang   

0 - 25 % Rendah 

9) Mengelompokkan jumlah peserta didik yang mengalami miskonsepsi 

kategori tinggi, sedang, dan rendah tiap kelas. 

10) Melakukan perhitungan persentase jumlah peserta didik yang 

mengalami miskonsepsi tiap item soal. 
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3.7.2  Tes Uraian 

Analisis uji tes uraian yaitu dengan menganalisis semua hasil 

jawaban peserta didik setelah itu jawaban peserta didik tersebut 

dikelompokkan berdasarkan bobot jawaban peserta didik yang menjawab 

soal.  

Langkah-langkah analisis data hasil tes uraian, sebagai berikut: 

1) Merekapitulasi setiap jawaban responden dan mengubahnya menjadi 

skor.  

2) Membuat pedoman kunci jawaban tes uraian, sehingga jawaban 

peserta didik dapat diketahui. 

3) Tes uraian digunakan untuk mengkonfirmasi kembali tingkat 

pemahaman peserta didik berdasarkan jawaban dari soal pilihan 

ganda tiga tingkat. Sehingga, diperoleh informasi yang lebih jelas 

terkait miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. 

3.7.3 Analisis Hasil Observasi 

Hasil observasi guru dan peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran disederhanakan dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan 

dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Tabel hasil observasi berisi 

aspek atau indikator yang diamati dan keterangan selama pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung.  
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3.7.4  Analisis Hasil Wawancara 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah tanya 

jawab langsung dengan responden dimana responden tersebut yaitu guru 

fisika dan peserta didik kelas XI MIA 1, 2, dan 3 di SMA Negeri 04 

Bombana. Hasil wawancara guru dan peserta didik dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman konsep, bentuk kesulitan belajar fisika peserta 

didik pada materi suhu dan kalor, kesulitan belajar dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal-soal. Tujuan 

dari wawancara tersebut adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, pihak yang diawawancarai dapat diminta untuk meberikan jawaban 

dan mengemukakan pendapat.  

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu: 

1. Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan diberikan 

sesuai dengan tujuan wawancara tersebut. 

2. Menentukan narasumber wawancara. 

3. Menentukan lokasi dan waktu wawancara. 

4. Melakukan proses wawancara. 

5. Mengambil dokumentasi. 

6. Memastikan hasil wawancara telah dengan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

7. Merekam dan merekapitulasi hasil wawanacara. 
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3.8 Prosedur Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga analisis yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

3.8.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta di 

cari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dilokasi penelitian 

dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan 

direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal penting kemudian 

dicari tema atau polanya. 

3.8.2  Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data tes 

diagnostik, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
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berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data hasil tes diagnostik disajikan 

dalam bentuk tabel kategori tingkat pemahaman konsep peserta didik pada 

konsep suhu dan kalor. Data hasil observasi disajikan dalam bentuk tabel dan 

deskripsi sederhana. Sedangkan data hasil wawancara disajikan dalam bentuk 

paragraf sederhana yang baik dan mudah dipahami. 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan   

Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang 

tersusun pada bentuk yang terpola pada penyajian data. Dengan cara 

membandingkan hasil tes dan hasil wawancara maka peneliti dapat melihat dan 

menentukan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian karena penarikan 

kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian 

dalam hal ini peneliti dapat mengetahui miskonsepsi peserta didik pada konsep 

suhu dan kalor di kelas XI MIA SMA Negeri 04 Bombana. 

 


