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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Definisi Operasional  

1. Model Conceptual Change 

Model Conceptual Change dalam penelitian ini berupa model perubahan 

konseptual (Novics model) yang digunakan dalam setiap satuan pembelajaran untuk 

mengubah pemahaman salah pada siswa dalam menafsirkan konsep menjadi benar 

sesuai dengan kaidah sains. Berikut 8 syntax dalam model pembelajaran Conceptual 

Change, syntax tersebut terdiri dari :  (1) Penyampaian konteks masalah, (2) 

menetapkan hasil atau posisi, (3) mengekspos keperecayaan, (4) mengkonfrontasikan 

kepercayaan (menciptakan konflik kognitif, (5) mengakomodasi konsep-konsep, (6) 

memperluas konsep-konsep, (7) penyelesaian (pengujian masalah), (8) evaluasi 

(Makkhrus, 2014). 

2. Beban kognitif (Cognitive Load) 

Beban kognitif dalam penelitian ini merupakan suatu ketidakseimbangan antar 

komponen beban kognitif yang dapat dianalisis melalui hubungan antara ketiga 

komponen beban kognitif yang diukur dengan menggunakan instrumen task complexity, 

subjective rating scale dan evaluasi akhir pilihan ganda. Ketiga beban kognitif yang 

akan dilihat keterkaitannya adalah :  

a. Intrinsic Cognitive Load yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa dalam 

mengisi instrumen task complexity (instrumen MMI) dalam setiap pertemuan setelah 

pembelajaran. 

b. Extraneous Cognitive Load yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa dalam 

mengisi instrumen subjective rating scale (instrumen UM) dalam setiap pertemuan 

setelah pembelajaran. 

c. Germane Cognitive Load yang dilihat dari skor akhir siswa tepatnya dari hasil tes 

akhir kegiatan pembelajaran sistem ekskresi pada akhir pembelajaran sistem ekskresi.  

3. Perubahan  miskonsepsi  
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Perubahan  miskonsepsi diartikan sebagai perubahan penafsiran konsep dari yang 

semula salah menjadi benar sesuai dengan kaidah sains. Dapat pula diartikan sebagai 

perubahan penggunaan istilah dan penamaan yang diungkapkan oleh siswa menuju ke 

arah yang lebih tepat. Perubahan miskonsepsi dapat dilihat dari hasil test perubahan 

miskonsepsi pada akhir pembelajaran sistem ekskresi. Jika siswa menjawab dengan 

benar dan memiliki alasan yang sesuai dengan kaidah sains maka dapat dikatakan siswa 

mengalami perubahan pemahaman atau sudah tidak mengalami miskonsepsi. 

 

B. Desain Penelitian  

Dua kelas yang dipilih dikategorikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas eksperimen diberikan perlakuan model pembelajaran Conceptual Change 

sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional.  

Perlakuan diberikan selama satu bulan atau sampai kegiatan pembelajaran materi sistem 

ekskresi berakhir. Langkah terakhir dari desain penelitian ini adalah pengujian kedua 

perlakuan, yang dilakukan dengan test evaluasi akhir yang berupa test perubahan 

miskonsepsi dan test penguasaan materi.  Komponen beban kognitif diukur pada setiap 

perlakuan. Intrinsic cognitive load (ICL) dan exranous cognitive load (ECL) sedangkan 

germane cognitive load (GCL) diukur dari hasil test evaluasi akhir.  

 

Tabel. 3.1 Desain Penelitian group kontrol tidak ekuivalen 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 - O2 

 

Keterangan : 

O1 : Tes awal sebelum perlakuan 

O2 : Tes akhir setelah perlakuan 

X   : Perlakuan pembelajaran model Conceptual Changes 
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C. Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kuantitatif, tepatnya 

Quasi Experiment. Peneliti akan melakukan suatu penelitian terhadap pengaruh model 

pembelajaran Conceptual Change dalam menurunkan beban kognitif pada siswa SMA 

dalam mata pelajaran Biologi khususnya materi sistem ekskresi. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian ini yaitu 80 siswa MIA kelas sebelas SMA Negeri 8 Bandung 

yang terbagi kedalam 2 kelas yaitu kelas kontrol dan eksperimen. Penentuan subjek 

penelitian dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan guru Biologi di sekolah tempat 

penelitian.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima jenis instrumen, 

dan digunakan untuk mengukur empat aspek yang berbeda. lima instrumen tersebut 

diantaranya : 

1. Test miskonsepsi (pretest), yang digunakan untuk mengetahui kesalahpahaman 

penafsiran konsep yang dilakukan oleh siswa pada pembelajaran materi sistem ekskresi 

(terlampir pada lampiran B). 

2. Lembar kerja siswa task complexity (ICL measurement), berbasis Conceptual 

Change untuk mengukur kemampuan menerima dan mengolah informasi selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung (terlampir pada lampiran B).  

3. Kuesioner subjective rating scale (ECL measurement) untuk mengukur usaha 

mental siswa dalam memahami, menerima dan mendapatkan informasi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung (terlampir pada lampiran B). 

4. Test tertulis pilihan ganda atau test evaluasi akhir (GCL measurement) yang 

dilakukan diakhir pembelajaran sistem ekskresi untuk mengetahui sejauhmana 

pencapaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa (terlampir pada lampiran B).  
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5. Test perubahan miskonsepsi (posttest) sebagai alat untuk mengukur ketercapaian 

model pembelajaran Conceptual Change dalam mengubah miskonsepsi pada siswa 

(terlampir pada lampiran B). 

 

 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Instrumen test miskonsepsi, ICL, ECL dan GCL terlebih dahulu akan didiskusikan 

dengan dosen ahli yang memahami seluk beluk tema penelitian. Selanjutnya Instrumen 

untuk mengukur GCL akan dikembangkan dan diuji terlebih dahulu melalui judgement 

oleh beberapa dosen ahli, uji coba instrumen kepada siswa, analisis uji coba instrumen 

dan revisi instrumen. Tahapan pengembangan instrumen GCL sebagai berikut : 

1. Validitas 

Uji validitas terhadap instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus product 

moment dari arikunto (2011), yaitu: 

 

rxy =
N ∑XY − (∑X)(∑Y)

 (N∑X2 −  ∑X 2)(N∑Y2 −  ∑Y 2)
 

       (Arikunto, 2011) 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks validitas sering diklasifikasikan pada 

tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Klasifikasi validitas. 

rxy = koefisiensi korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = jumlah seluruh siswa 

X = skor tiap butir soal untuk setiap uji coba 

Y = skor total tiap siswa uji coba 
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Koefisensi korelasi Katagori validasi 

0,800 - 1,00 Sangat tinggi 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,000 - 0,200 Sangat rendah 

                 (Arikunto, 2011) 

Tabel 3.3 menunjukan hasil uji validitas terhadap soal pilihan ganda sebagai 

salahsatu instrumen untuk mengukur hasil belajar (HB). 

Tabel 3.3 Hasil uji validitas pada instrumen soal evaluasi akhir sebagai alat 

ukur hasil belajar 

No. 

Soal 
Indikator 

Koefisien 

Korelasi 
Interpretasi Keterangan 

1. Abstraksi  0,425 Cukup Dipakai  

2. 
Abstraksi  

0,024 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

3. 
Abstraksi 

0,076 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

4. Perbandingan 0,425 Cukup  Dipakai 

5. Perbandingan  0,415 Cukup Dipakai 

6. 
Perbandingan 

0,348 Rendah  
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

7. 
Analisis kesalahan 

0,195 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

8. Analisis Kesalahan 0,689 Tinggi  Dipakai 

9. 
Analisis Kesalahan 

0,257 Renndah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

10. 
Decision making 

0,046 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

11. 
Decision making 

0,284 Rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

12. 
Decision making 

0,214 Rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

13. 
Constructing 

support 
0,033 Sangat rendah 

Dipakai dengan opsi soal 

direvisi 

14. 
Constructing 

support 
0,068 Sangat rendah 

Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

15. 
Analisis prespektif 

0,189 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

16. Analisis Prespektif 0,319 Rendah Dipakai dengan stem soal 
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direvisi 

17. Analisis Prespektif 0,607 Tinggi Dipakai 

18. 
Analisis Prespektif 

0,052 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

19. Inevestigasi 0,417 Cukup Dipakai 

20. Inevestigasi 0,466 Cukup Dipakai 

21. Inevestigasi 0,463 Cukup Dipakai 

22. 
Deduksi  

0,318 Rendah  
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

23. Klasifikasi 0,457 Cukup Dipakai 

24. 
Problem solving 

0,060 Sangat rendah 
Dipakai dengan stem soal 

direvisi 

25. Problem solving 0,424 Cukup Dipakai 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas terhadap instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus dari 

arikunto (2011), yaitu sebagai berikut  : 

r11 = (
𝑛

𝑛−1
)(

S2−∑pq

S2
) 

(Arikunto, 2011) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruan 

P = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

Q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

N = banyaknya item 

S = standar deviasi tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, reliabilitas sering diklasifikasikan pada tabel 

3.4  

 

Tabel 3.4 Klasifikasi reliabilitas 

Koefisensi korelasi Katagori Reliabilitas 

0,80 - 1,00  Sangat tinggi  

0,60 - 0,79  Tinggi  

0,40 - 0,59 Cukup  
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0,20 - 0,39  Rendah  

0,00 - 0,19  Sangat rendah  

                 (Arikunto, 2011) 

Berdasarkan hasil analisis soal uji reabilitas diperoleh bahwa nilai reabilitas sebesar 

0,50 dengan ketegori cukup. 

3. Daya pembeda 

Uji daya pembeda terhadap instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus dari 

arikunto (2011). Perhitungan daya pembeda dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

=
𝐵𝐴

𝐵𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵  

(Arikunto, 2011) 

Keterangan: 

D = daya pembeda 

BA = banyak jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar 

JA = banyak jumlah peserta kelompok atas 

BB = benyak jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JB = banyak jumlah peserta kelompok bawah 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Hasilnya kemudian diinterpretasikan pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Tafsiran Daya Pembeda 

Klasifikasi Daya Pembeda Kriteria Daya Pembeda 

0,00-0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Baik Sekalis 

(Arikunto, 2011) 
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Dari hasil analisis soal dengan menggunakan anatest didapatkan nilai indeks 

pembeda dari setiap soal pada intrumen Hasil Belajar (HB) yang disajikan dalam tabel 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 Hasil uji daya pembeda pada instrumen evaluasi akhir sebagai alat ukur 

Hasil belajar (HB) 

No. 

Soal 
Indikator 

Indeks 

DP 
Interpretasi 

No.  

Soal 
Indikator 

Indeks 

DP 
Interpretasi 

1. 
Abstraksi  

66,67 Baik 14. 
Constructing 

support 
11,11 Jelek 

2. 
Abstraksi  

11,11 Jelek 15. 
Analisis 

prespektif 
22,22 Cukup 

3. 
Abstraksi 

0 Jelek 16. 
Analisis 

Prespektif 
22,22 Cukup 

4. 
Perbandingan 

0 Jelek 17. 
Analisis 

Prespektif 
77,78 Baik sekali 

5. 
Perbandingan  

33,33 Cukup 18. 
Analisis 

Prespektif 
11,11 Jelek 

6. Perbandingan 44,44 Baik 19. Inevestigasi 55,56 Baik 

7. 
Analisis 

kesalahan 
22,22 Cukup 20. 

Inevestigasi 
44,44 Baik 

8. 
Analisis 

Kesalahan 
88,89 Baik sekali 21. 

Inevestigasi 
55,56 Baik 

9. 
Analisis 

Kesalahan 
11,11 Jelek 22. 

Deduksi  
55,56 Baik 

10. 
Decision 

making 
0 Jelek 23. 

Klasifikasi 
55,56 Baik 

11. 
Decision 

making 
22,22 Cukup 24. 

Problem 

solving 
11,11 Jelek 

12. 
Decision 

making 
11,11 Jelek 25. 

Problem 

solving 
22,22 Cukup 

13. Constructing 11,11 Jelek 
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support 

 

4. Tingkat kesukaran 

Mengukur nilai tingkat kesukaran dapat dilihat dari indeks kesukaran suatu soal, uji 

tingkat kesukaran terhadap instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan cara mecari 

nilai indeks kesukaran dengan menggunakan rumus arikunto (2011).: 

P =
B

JS  

 

 

 

 

 

 

M

enurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan pada 

tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Klasifikasi Indeks Kesukaran. 

Indeks kesukaran Katagori soal 

P = 0,00 – 0,30 Sukar 

P = 0,31 – 0,70 Sedang 

P = 0,71 – 1,00 Mudah 

        (Arikunto, 2011) 

Dari hasil analisis soal dengan menggunakan anatest didapatkan nilai indeks 

pembeda dari setiap soal pada intrumen Hasil Belajar (HB) yang disajikan dalam tabel 

3.8. 

Tabel 3.8 Hasil uji tingkat kesukaran pada instrumen evaluasi akhir sebagai alat 

ukur Hasil belajar (HB) 

No. 

soal 
Indikator 

Kesukaran 

% 
Interpretasi 

 

 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2011) 
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1. Abstraksi  48,57   Sedang 

2. Abstraksi  60,00 Sedang 

3. Abstraksi 88,57 Mudah 

4. Perbandingan 100,00 Mudah 

5. Perbandingan  88,57 Mudah 

6. Perbandingan 57,14 Sedang 

7. Analisis kesalahan 54,29 Sedang 

8. Analisis Kesalahan 45,71 Sedang 

9. Analisis Kesalahan 97,14 Mudah 

10. Decision making 88,57 Mudah 

11. Decision making 80,00 Mudah 

12. Decision making 91,43 Mudah 

13. Constructing support 48,57 Sedang 

14. Constructing support 42,86 Sedang 

15. Analisis prespektif 71,43 Mudah 

16. Analisis Prespektif 71,43 Mudah 

17. Analisis Prespektif 65,71 Sedang 

18. Analisis Prespektif 85,71 Mudah 

19. Inevestigasi 51,43 Sedang 

20. Inevestigasi 68,57 Sedang 

21. Inevestigasi 65,71 Sedang 

22. Deduksi  68,57 Sedang 

23. Klasifikasi 51,43 Sedang 

24. Problem solving 54,29 Sedang 

25. Problem solving 91,43 Mudah 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai langkah awal dari analisis data, sehingga 

penelitian yang dilakukan lebih bermakna. Teknik pengumpullan data yang dilakukan 

berupa : 

1. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui ada atau tidaknya miskonsepsi 

dilakukan dengan metode test. Hasil pengisian test miskonsepsi oleh siswa yang didapat 

dari pengerjaan soal instrumen miskonsepsi (pretest) sebelum kegiatan pembelajaran 

sistem ekskresi berlangsung dapat memperlihatkan keadaan konsepsi awal atau prior 

knowledge yang ada pada siswa. 

2. Teknik pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima dan 

mengolah informasi (Intrinsic Cognitive Load) dilakukan dengan pemberian test. Hasil 

pengisian lembar kerja siswa yang berupa task complexity oleh siswa setelah 
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pembelajaran belangsung dapat memperlihatkan kemampuan siswa dalam menerima 

dan mengolah informasi yang tersedia dan telah mereka dapat selama pembelajaran. 

3. Teknik pengumpulan data untuk mengukur usaha mental siswa (Extraneous 

Cognitive Load) dilakukan dengan metode kuesioner. Hasil pengisian lembar Kuesioner 

subjective rating scale oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung dapat 

memperlihatkan seberapa besar usaha mental yang dilakukan oleh siswa untuk 

memecahkan masalah dan membangun konsepsi. 

4. Teknik pengumpulan data untuk mengukur hasil pencapaian pembelajaran siswa  

dilakukan dengan metode test. Hasil pengisian test evaluasi akhir pada materi sistem 

ekskresi oleh siswa setelah seluruh rangkaian pembelajaran sistem ekskresi belangsung 

dapat memperlihatkan seberapa besar ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa. 

5. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan 

miskonsepsi ke arah yang benar dilakukan dengan metode test. Hasil pengisian test 

perubahan miskonsepsi oleh siswa yang didapat dari pengerjaan soal instrumen 

miskonsepsi (posttest) setelah kegiatan pembelajaran sistem ekskresi berakhir dapat 

memperlihatkan perubahan konsepsi awal atau prior knowledge yang ada pada siswa. 

 

 

H. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

i. 
Revisi 

c. Seminar 
proposal 

d. 
Revisi 

f. Penyususnan instrumen 

 Soal test miskonsepsi 

 Soal MMI (ICL measurment) 

 Soal UM (ECL measurment) 

 Soal HB (GCL measurment) 

g. Judgement  j. 
Uji coba 
instrumen / 
soal 

l. Revisi 

k. 
Analisis 

butir soal 

e. Penyusunan RPP 

b. Penyusunan surat 
izin penelitian 

a. 
Penyususan 

proposal 
penelitian 
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Gambar 3.1. Alur Penelitian Eksperimen 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk 

poin-poin berikut : 

a. Penyusunan surat izin 

Pada tahap ini, surat izin penelitian mulai dipersiapkan, agar penelitian pada 

sekolah yang diinginkan atau diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu 

yang direncanakan. Surat izin penelitian didapat dari fakultas FPMIPA atas nama 

Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah surat izin penelitian dari universitas sudah 

m. 
Menentukan 

dua kelas 
untuk 

penelitian   

r. Mengumpulkan 
data MMI dan UM  

s. Melakukan posttest perubahan 
miskonsepsi 

pada kedua kelas   

u.  
Analisis data 

penelitian 

v. Menarik 
kesimpulan 

w. Menyusun 
laporan skripsi 

h. Uji 
keterbacaan  

n. Melakukan 
pretest identifikasi 

miskonsepsi   
pada kelas kontrol 

o. Melakukan 
pretest identifikasi 

miskonsepsi   
pada kelas 

eksperimen 

p. Melakukan model 
pembelajaran Discovery 

Learning 

q. Melakukan model 
pembelajaran Conceptual 

Change 

t. Mengumpulkan data GCL  
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didapat, surat mulai diberikan ke pihak sekolah sebagai langkah permohonan izin untuk 

melakukan penelitian di lembaga tersebut (terlampir pada lampiran F).  

b. Penyusunan proposal penelitian 

Bersamaan dengan pemrosesan surat izin penelitian dari universitas dan sekolah, 

disusunlah proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan gambaran kasar dari 

penelitian nyata yang akan dilakukan saat tahap pelaksanaan penelitian.  

c. Seminar proposal 

Proposal penelitian yang telah disusun dan disetujui oleh dosen pembimbing 

kemudian akan diseminarkan di forum umum seminar proposal penelitian pendidikan. 

Pada tahap ini banyak masukan yang diberikan oleh dosen-dosen sekaligus mahasiswa 

lain yang menyimak seminar proposal tersebut. Masukan-masukan yang telah 

disampaikan dalam forum diolah dan dipadukan dengan proposal yang telah 

dipaparkan.  

d. Revisi 

Masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta forum seminar proposal 

penelitian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa kemudian dijadikan bahan perbaikan 

atau bahan revisi proposal yang akan diajukan untuk melakukan penelitian. Tujuannya 

agar penelitian yang dilakukan terarah, bermakna dan dapat menggambarkan apa yang 

ingin peneliti ungkap.    

e. Penyusunan RPP 

RPP yang diberlakukan terdiri dari RPP kelas kontrol dengan model pembelajaran 

Discovery Learning dan RPP kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

Conceptual Change. Penyusunan RPP beracuan pada ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan dengan sintaks yang telah dibakukan (terlampir pada lampiran A). 

f. Penyusunan instrumen 

Instrumen penelitian yang akan diujikan atau digunakan terdiri dari empat macam 

instrumen yang berbeda. Empat instrumen tersebut diantaranya instrumen pengukur 

miskonsepsi three-tier, instrumen pengukur intrinsic cognitive load (ICL),  extranous 

cognitive load (ECL), dan germane cognitive load (GCL) (terlampir pada lampiran B). 
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g. Judgement 

Pada tahap ini instrumen yang telah disusun haruslah dikonsultasikan kepada dua 

dosen pembimbing dan dua dosen ahli selain dua dosen pembimbing. Tujuannya agar 

instrumen yang dibuat dapat mengukur apa yang akan diukur. Proses judgement 

melibatkan analisis konten atau materi dan analisis ketepatan jenis soal.  

h. Uji keterbacaan 

Uji keterbacaan merupakan salahsatu uji kelayakan apakah soal atau instrumen 

yang akan digunakan dapat dimengerti oleh siswa dan apakah soal atau instumen yang 

akan diujikan dapat memberikan gambaran yang tepat sesuai dengan apa yang ingin 

penyusun ukur. 

i. Revisi 

Masukan-masukan sebagai bentuk perbaikan didapat setelah uji keterbacaan serta 

judgement yang dilakukan oleh dosen ahli dan dosen pembimbing. Bertolak dari 

masukan dan saran dari hasil judgement dan uji keterbacaan instrumen selanjutnya, 

keempat instrumen diperbaiki atau direvisi oleh penyusun.   

j. Uji coba instrumen 

Keempat instrumen yang telah diuji kelayakannya kemudian diujicobakan pada 35 

siswa SMAN 8 Bandung. Siswa yang dijadikan objek untuk uji coba instrumen ini 

adalah siswa kelas XI MIA 6. Pemilihan kelas untuk uji soal ini dilakukan karena kelas 

tersebut telah mendapatkan materi sistem ekskresi lebih awal daripada kelas sampel 

penelitian (terlampir pada lampiran C).  

k. Analisis butir soal 

Analisis butir soal dilakukan terhadap instrumen hasil belajar (HB) sebagai alat 

pengukur GCL yang berjumlah 25 soal. Tujuan dari analisis butir soal adalah untuk 

menguji apakah soal yang diujikan dapat mengukur apa yang akan diukur ataukah tidak. 

Analisis soal melibatkan uji valilditas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran dan kualitas 

pengecoh (terlampir pada lampiran C).   

l. Revisi 
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Soal yang memiliki kriteria buruk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh setiap pengujian butir soal kemudian diperbaiki atau direvisi baik itu dari bagian 

stem yang kurang jelas ataupun opsi pengecoh yang kurang berfungsi. Revisi pada 

tahap ini merupakan revisi terakhir yang dilakukan sebelum memasuki tahapan 

pelaksanaan penelitian. 

m. Menentukan dua kelas untuk penelitian 

Langkah awal dari tahap penelitian ini adalah dilakukannya pemilihan kelas dengan 

metode cluster sampling yang dimodifikasi. Didapatkan dua kelompok siswa yang 

terhimpun dalam dua kelas dengan jumlah total siswa sebanyak 63 siswa. Kelas XI 

MIA 5 dijadikan sebagai kelas eksperimen (dengan pemberlakuan model Conceptual 

Change) dan kelas XI MIA 9 dijadikan kelas kontrol (dengan pemberlakuan model 

pembelajaran Discovery Learning).  

n. Melakukan pretest identifikasi miskonsepsi pada kelas kontrol  

Diberikan soal pretest yang berupa test miskonsepsi sebanyak 10 soal dengan 

metode three-tier selama 1 jam pembelajaran pada kelas kontrol. Data pretest ini 

digunakan untuk mendiagnosa atau menelusuri apakah terdapat miskonsepsi pada 

pemahaman awal siswa yang terhimpun dalam kelas kontrol sebelum pembelajaran 

ekskresi di bangku SMA.   

o. Melakukan pretest identifikasi miskonsepsi pada kelas eksperimen 

Diberikan soal pretest yang berupa test miskonsepsi sebanyak 10 soal dengan 

metode three-tier selama 1 jam pembelajaran pada kelas eksperimen. Data pretest ini 

digunakan untuk mendiagnosa atau menelusuri apakah terdapat miskonsepsi pada 

pemahaman awal siswa yang terhimpun dalam kelas eksperimen sebelum pembelajaran 

ekskresi di bangku SMA.   

p. Melakukan model pembelajaran Discovery Learning 

Model pembelajaran diberlakukan pada kelas kontrol dalam pembelajaran sistem 

ekskresi selam 2 x pertemuan dengan waktu 2 x jam pelajaran atau setara dengan 180 

menit.   

q. Melakukan model pembelajaran Conceptual Change 
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Model pembelajaran diberlakukan dalam pembelajaran sistem ekskresi selam 2 x 

pertemuan dengan waktu 2 x jam pelajaran atau setara dengan 180 menit. Tabel 

perbandingan antara model pembelajaran Conceptual Change dengan Discovery 

Learning dapat dilihat pada tabel 3.9 dan untuk perbedaan yang lebih mendetail dapat 

dilihat pada bagian lampiran karya tulis ini. 

r. Mengumpulkan data MMI dan UM 

Data MMI didapat dari instrumen task complexity sebagai alat ukur intrinsic 

cognitive load (ICL) yang diambil sesaat setelah pembelajaran pada pertemuan satu kali 

tatap muka pembelajaran biologi pada sistem ekskresi berakhir dan data UM didapat 

dari instrumen subjective rating scale sebagai alat ukur extranous cognitive load (ECL) 

yang diambil bersamaan dengan pengambilan data MMI (terlampir pada lampiran D). 

s. Melakukan posttest perubahan miskonsepsi pada kedua kelas   

Diberikan soal posttest yang sama dengan soal pretest kepada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada akhir pembelajaran sistem ekskresi. Soal posttest 

dikerjakan bersamaan dengan soal instrumen Hasil Belajar (HB) selama 90 menit 

(terlampir pada lampiran D). 

t. Mengumpulkan data GCL 

Diberikan soal instrumen hasil belajar pada waktu yang sama dengan diberikannya 

soal posttest pada kedua kelas (kontrol dan eksperimen). Soal dikerjakan selama 90 

menit bersamaan dengan soal posttest (terlampir pada lampiran D).   

u. Analisis data penelitian 

Semua data yang didapat dari tahap pelaksanaan penelitian yang terdiri dari data tes 

miskonsepsi, perubahan miskonsepsi, MMI, UM dan HB kemudian diolah menjadi data 

yang dapat diterjemahkan sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan. Pada tahapan 

ini dilakukan beberapa bentuk pengujian yang diantaranya adalah uji miskonsepsi 

dengan metode three-tier, uji normalitas, uji homogenitas, uji dua rerata (uji T dan uji U 

Mann Whitney), uji dua rerta paired sample test dan uji korelasi dua variabel. Analisis 

data dilakukan dengan bantuan aplikasi spss dan manual dengan bantuan buku  

(terlampir pada lampiran E).   
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v. Menarik kesimpulan  

Hasil pengujian atau analisis data penelitian kemudian dianalisis keteraturannya. 

Hasil interpretasi dari analisis data digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan.  

w. Menyusun laporan skripsi  

Seluruh rangkaian penelitian dari pra dan pasca penelitian dilaporkan dan ditulis 

dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.  

 

  Tabel 3.9 Perbandingan model pembelajaran 

No. Kriteria 

pembanding 

Jenis kelas (jenis model) 

Kontrol (Discovery 

Learning) 

Eksperimen (Conceptual 

Change) 

1. Sumber 

permasalahan 

Permasalahan berasal 

dari suatu fenomena 

yang diperlihatkan oleh 

guru atau muncul dari 

keingintahuan siswa 

Permasalahan berasal dari 

kesalahpahaman akan penafsiran 

konsep yang muncul dari siswa 

atau kesalahan penafsiran yang 

sering ditemukan dalam materi 

sistem ekskresi 

2. fokus 

pembelajaran 

Pembentukan konsep 

secara mandiri tanpa 

berfokus pada nilai 

kebenaran penafisran 

konsep yang ada oleh 

siswa 

Pembentukan konsep secara 

semi mandiri dengan berfokus 

pada nilai kebenaran penafisran 

konsep yang ada oleh siswa 

3. Media 

pembelajaran atau 

bentuk media ajar 

Power point berisi 

konten tulisan dan 

gambar 

Power point berisi tulisan dan 

gambar yang disertai dengan 

peta konsep 

4. Tujuan akhir 

pembelajaran 

Siswa mampu 

mengkontruksi 

pengetahuan dari apa 

yang mereka cari secara 

mandiri 

Siswa mampu mengkontruksi 

pengetahuan dari apa yang 

mereka cari sekaligus mengubah 

konsepsi salah yang ada pada 

mereka 
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Tabel 3.10 Perbandingan sintaks pada kedua model pembelajaran 

No.  Sintaks model Conceptual Change Sintaks model Discovery Learning 

1. Fase I :   

Menyampaikan konteks masalah 

(penyajian konflik kognitif) 

Fase I : 

Stimulation (simullasi/Pemberian 

rangsangan) 

2. Fase II :  

Menetapkan hasil atau posisi 

Fase II : 

Problem statemen 

(pertanyaan/identifikasi masalah) 

3. Fase III :  

Mengekspos kepercayaan 

Fase III :  

Data collection (pengumpulan data) 

4. Fase IV :  

Mengkonfrontasikan kepercayaan 

(menciptakan konflik kognitif) 

Fase IV :  

Data processing (pengolahan Data) 

5. Fase V :  

Mengakomodasi konsep-konsep 

Fase V :  

Verification (pembuktian) 

6. Fase VI :  

Memperluas konsep-konsep 

Fase VI :  

Generalization (menarik kesimpulan/ 

generalisasi) 
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I. Analisis Data 

Pengolahan data yang berupa 

analisa dilakukan dengan bantuan statistika secara kuantitatif, adapun alat untuk 

menganalisa data diantaranya : 

1. Uji dua rerata paired sample test untuk menganalisis apakah perlakuan model 

pembelajaran Conceptual Change berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

konsepsi siswa (terlampir pada lampiran E).  

2. Metode three tier dilakukan untuk menganalisa data dari pretest dan posttest untuk 

melihat ada atau tidaknya perubahan konseptual kategori miskonsepsi ke arah yang 

lebih tepat. Berikut adalah kriteria pengklasifikasian konsepsi dalam bentuk tabel 3.8 

yang diadaptasi dari penelitian Costu (2007) (terlampir pada lampiran E). 

 

 

 

Tabel 3.11 Kriteria pengklasifikasian konsepsi atau pemahaman konsep pada 

siswa 

No. Jenis 

Konsepsi 

Kriteria Skor 

1. Paham  Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan benar, yakin dan 

menuliskan alasan jawaban yang benar (B-Y-B) 

4 

2. Paham parsial Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan benar, tidak 

yakin dan menuliskan alasan jawaban yang benar (B-T-B) 

3 

3. Tidak tahu a. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan salah, tidak 

yakin dan menuliskan alasan jawaban yang benar (S-T-B) 

b. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan salah, tidak 

yakin dan menuliskan alasan jawaban yang salah (S-T-S) 

2 

4. Tidak paham a. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan benar, yakin   

 dan menuliskan alasan jawaban yang salah (B-Y-S) 

b. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan benar, tidak  

1 

7. Fase VII :  

Penyelesaian (pengujian masalah) 

8. Fase VIII :  

Evaluasi 
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yakin dan menuliskan alasan jawaban yang salah (B-T-S) 

5. Miskonsepsi a. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan salah, yakin 

dan menuliskan alasan jawaban yang benar (S-Y-B) 

b. Jika siswa memilih jawaban pilihan ganda dengan salah, yakin 

dan menuliskan alasan jawaban yang salah (S-Y-S) 

0 

Diadaptasi dari (Costu, 2007) 

 

3. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk melihat distribusi data yang terkumpul, 

apakah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal sama halnya dengan uji chi 

square, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov juga merupakan uji prasyarat untuk 

pengujian hipotesis (terlampir pada lampiran E). 

4. Uji homogenitas dilakukan dengan uji F untuk melihat apakah data bersifat 

homogen atau tidak homogen (terlampir pada lampiran E).  

5. Uji dua rerata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol (uji T dan uji U Mann-

Whitney). Data yang telah diuji normalitas dan homogenitasnya, kemudian diolah lebih 

lanjut untuk kepentingan uji hipotesis. Data yang dibandingakan adalah tiga data 

berbeda yang berasal dari dua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Pengujian dua 

rerta dengan uji T sebagai uji parametrik dilakukan terhadap pasangan data yang 

bersifat normal dan homogen, sedangakn pengujian dua rerata uji Mann-Whitney 

sebagai uji non parametrik dilakukan terhadap data dengan kriteria salah satu atau dua 

dari pasangan data tidak bersifat homogen atau tidak berdistribusi normal (Sudjana, 

1997) (terlampir pada lampiran E).  

6. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara 

komponen-komponen penurunan beban kognitif sekaligus mengetahui seberapa besar 

pengaruh komponen beban kognitif terhadap peningkatan kemampuan berfikir pada 

siswa, sehingga dapat diketahui komponen mana yang memiliki pengaruh besar pada 

peningkatan kemampuan berfikir tersebut. Di dalam aplikasi spss terdapat 3 cara 

pengujian yang disediakan untuk mencari korelasi dengan jumah 2 kelompok sampel 

yang akan cari seberapa kuat hubungan diantara keduanya. Hanya saja yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cara pengujian korelasi Pearson dan Spearman. Uji korelasi 
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pearson digunakan untuk mencari korelasi dua variabel dari data sampel yang bersifat 

normal dan homogen, sedangkan uji korelasi spearman digunakan untuk mencari 

korelasi dua variabel dari data sampel yang salah satu atau keduanya bersifat tidak 

normal dan tidak homogen (Sudjana, 1997). Perhitungan dilakukan dengan bantuan spss 

sedangkan penerjemahan dilakukan secara manual. Berikut adalah angka yang harus 

diterjemahkan atau diinterpretasikan (terlampir pada lampiran E).  

a. Nilai koefisien korelasi  

0   : tidak da korelasi antar variabel   

>0 - 0.25   : korelasi sangat lemah 

>0.25 - 0.5 : korelasi cukup 

>0.5 - 0.75 : korelasi kuat 

>0.75 - 0.99 : korelasi sangat kuat 

1   : korelasi sempurna 

b. Nilai sig.  

Jika nilai sig. < 0.05 maka terdapat korelasi yang signifikan, sedangkan jika nilai 

sig. > 0.05 maka tidak ada korelasi yang signifikan. 

c. Arah hubungan 

jika nilai koefisien korelasi bertanda negatif (-) berarti korelasi yang terbentuk 

bersifat berbanding terbalik, sedangkan jika tanda yang muncul bersifat positif (+) maka 

korelasi yang terbentuk bersifat berbanding lurus (Sudjana, 1997)  


