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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Pengembangan dan Validasi 

(Development and Validation Methods) yang dikembangkan oleh Adams dan 

Wieman (2010). Metode ini banyak digunakan dalam penelitian yang melibatkan 

pengembangan instrumen untuk mengukur suatu pencapaian tertentu. Penelitian 

ini pun melibatkan pengembangan Conceptual Change Text (CCT) yang nantinya 

diujicobakan untuk mengetahui perubahan konsepsi siswa. Terdapat empat tahap 

yang dilakukan dalam metode ini yaitu tahap perencanaan, tahap konstruksi dan 

validasi, tahap pengujian lapangan, serta tahap pengolahan data. 

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting karena melibatkan 

peninjauan literatur yang mencakup dan mendukung penelitian. Tahap ini dimulai 

dari proses menganalisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) materi 

Hakikat dan Peran Ilmu Kimia, serta menganalisis beberapa miskonsepsi yang 

sering muncul pada materi tersebut. Hasil analisis ini menjadi acuan bagi 

pengembangan instrumen pada tahap selanjutnya. Tahap kedua meliputi 

penyusunan Conceptual Change Text (CCT), instrumen tes tertulis, angket, dan 

instrumen validasi. Proses penyusunan instrumen tersebut melalui beberapa tahap 

konsultasi dan perbaikan. Pada akhirnya instrumen memasuki tahap validasi yang 

dilakukan kepada beberapa dosen dan guru kimia sehingga dihasilkan suatu 

judgment dan saran perbaikan. Tahap ketiga yaitu tahap pengujian lapangan yang 

dilakukan terhadap beberapa orang siswa. Tahap ini meliputi pelaksanaan pretest, 

kegiatan membaca Conceptual Change Text (CCT), pelaksanaan post test, serta 

pemberian angket. Hasil jawaban siswa yang diperoleh pada tahap ini selanjutnya 

diolah sehingga diperoleh temuan dan pembahasan yang dapat menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

 

B. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 6 sebanyak 41 orang di salah 

satu SMA Negeri di Lembang yang telah mempelajari materi Hakikat dan Peran 
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Ilmu Kimia. Penelitian dilakukan sebanyak dua kali pertemuan, pelaksanaan 

pretest dilakukan pada pertemuan pertama, kegiatan membaca Conceptual 

Change Text (CCT) dilakukan oleh siswa di luar pertemuan, dan pelaksanaan post 

test serta pemberian angket dilakukan pada pertemuan kedua. Rentang waktu 

untuk membaca Conceptual Change Text (CCT) adalah satu minggu. 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan makna atau penafsiran dalam 

memahami berbagai istilah dalam penelitian ini, berikut dicantumkan beberapa 

definisi dari istilah-istilah tersebut. 

1. Perubahan Konsepsi 

Perubahan konsepsi dalam penelitian ini berkaitan dengan perubahan pada 

pemahaman konsep siswa. Pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan 

mengonstruk makna atau pengertian suatu konsep berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam 

skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Pemahaman konsep dalam 

kimia melibatkan kemampuan mengaitkan ketiga level representasi kimia 

yaitu, level makroskopik, submikroskopik dan simbolik (Weerawardhana, 

2003). 

2. Representasi Kimia 

Representasi kimia mengarah pada berbagai rumus, struktur dan simbol 

yang digunakan untuk mewakili proses kimia dan keberadaan konsep kimia 

yang utuh (Wu dkk., 2001). Ketiga jenis representasi tersebut yaitu, level 

makroskopik (berhubungan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari 

yang nampak dan jelas serta dapat diamati langsung oleh indera), level 

submikroskopik (berhubungan dengan model partikel materi untuk 

menjelaskan suatu fenomena), dan level simbolik (berhubungan dengan 

simbol-simbol kimia, rumus dan persamaan reaksi) (Gilbert dan Treagust, 

2009). 

3. Conceptual Change Text (CCT) 

Conceptual Change Text (CCT) merupakan bahan ajar yang berdasar pada 

pendekatan perubahan konseptual (Sahin dan Cepni, 2011). Posner dkk. 
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(1982) menyarankan empat kondisi untuk memberikan perubahan konseptual, 

yaitu dissatisfaction (mampu menimbulkan ketidakpuasan siswa terkait 

konsep awal yang mereka miliki), intelligible (konsep yang baru harus mudah 

dipahami dan dimengerti oleh siswa), plausible (konsep yang baru harus 

masuk akal dan diyakini kebenarannya oleh siswa), dan fruitful (konsep yang 

baru tidak hanya dapat menjawab satu pertanyaan saja tetapi juga dapat 

digunakan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang baru). 

4. Miskonsepsi 

Menurut Fowler dan Jaoude (1987) miskonsepsi adalah pengertian yang 

tidak akurat tentang konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi 

contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan 

hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. 

5. Ilmu Kimia 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi dan energi yang 

menyertai perubahan tersebut (Silberberg, 2007, hlm. 2). 

 

D. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka instrumen penelitian yang 

digunakan yaitu: 

1. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor satu, instrumen yang 

digunakan yaitu lembar validasi. Lembar validasi digunakan untuk 

mengetahui penilaian Conceptual Change Text (CCT) ditinjau dari aspek 

kesesuaian isi Conceptual Change Text (CCT) dengan indikator, kesesuaian 

grafika Conceptual Change Text (CCT), dan kesesuaian isi teks dengan 

karakteristik Conceptual Change Text (CCT). 

2. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor dua, instrumen yang 

digunakan yaitu tes tertulis (soal pretest, post test, dan soal untuk menggali 

miskonsepsi). Tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman konsep 

siswa pada materi Hakikat dan Peran Ilmu Kimia. Tes tertulis ini terdiri dari 

14 butir soal uraian yang disusun untuk mengukur pencapaian indikator 

dengan tingkat yang setara antara soal pretest dan post test, serta 8 butir soal 
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uraian untuk menggali miskonsepsi sebelum dan setelah membaca 

Conceptual Change Text (CCT). 

3. Untuk mendukung pertanyaan penelitian nomor dua, instrumen yang 

digunakan yaitu angket. Angket yang disusun berupa pertanyaan tertutup 

(closed-ended). Angket diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui siswa membaca atau tidak, serta tanggapan siswa terhadap 

penggunaan Conceptual Change Text (CCT) materi hakikat dan peran ilmu 

kimia. 

 

E. Alur Penelitian 

Alur penelitian yang dilakukan ditunjukkan oleh gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1  Alur Penelitian 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

konstruksi dan validasi, tahap uji lapangan, dan tahap pengolahan data. Keempat 

tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mengidentifikasi masalah penelitian. 

b. Analisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) materi 

Hakikat dan Peran Ilmu Kimia untuk menyusun rumusan indikator. 

c. Analisis miskonsepsi pada materi Hakikat dan Peran Ilmu Kimia. 

Miskonsepsi diperoleh dari berbagai jurnal dan hasil diskusi dengan 

guru. Miskonsepsi yang telah disebutkan pada bagian kajian pustaka 

selanjutnya akan disajikan dalam Conceptual Change Text (CCT). 

2. Tahap Konstruksi dan Validasi 

a. Perumusan indikator aspek kognitif disesuaikan dengan Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013. Perumusan indikator 

dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai indikator yang telah 

ada sebelumnya kemudian diseleksi, digabungkan, dan disesuaikan 

dengan apa yang akan dijadikan aspek penelitian. 

b. Melakukan validasi terhadap rumusan indikator aspek kognitif kepada 

dua orang dosen kimia dan tiga orang guru mata pelajaran kimia di SMA 

Negeri 2 Cimahi.  

c. Menyusun Conceptual Change Text (CCT) 

Pada tahap ini penelitian mulai memasuki penyusunan Conceptual 

Change Text (CCT). Penyusunan dimulai dari pengumpulan materi 

Hakikat dan Peran Ilmu Kimia dari berbagai buku teks kimia dasar dan 

disesuaikan dengan buku kimia kelas X. Materi yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber disajikan dalam tiga level representasi, yaitu level 

makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Adapun miskonsepsi yang 

diperoleh dari berbagai jurnal disajikan dalam bentuk pertanyaan dan 

pilihan jawaban yang disertai komik kartun. Selain itu, Conceptual 
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Change Text (CCT) ini disertai pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

digunakan sebagai latihan soal untuk siswa. 

Pada tahap ini, dilakukan pula analisis wacana Conceptual Change 

Text (CCT) oleh teman sejawat. Selanjutnya, setelah memperoleh saran 

perbaikan dan memperbaiki beberapa hal sesuai saran, dilakukan analisis 

pula oleh dosen pembimbing sehingga diperoleh Conceptual Change 

Text (CCT) yang siap untuk divalidasi. 

d. Menyusun instrumen validasi Conceptual Change Text (CCT) yaitu: 

1) Instrumen kesesuaian isi Conceptual Change Text (CCT) dengan 

indikator, 

2) Instrumen kesesuaian grafika Conceptual Change Text (CCT), dan 

3) Instrumen kesesuaian isi teks dengan karakteristik Conceptual 

Change Text (CCT). 

e. Menyusun instrumen tes tertulis dan angket. 

Instrumen tes tertulis yang disusun meliputi tes untuk pencapaian 

indikator kognitif, dan tes untuk menggali miskonsepsi siswa. Sedangkan 

angket yang disusun meliputi pertanyaan membaca atau tidak, dan 

tanggapan siswa terhadap penggunaan Conceptual Change Text (CCT). 

f. Melakukan validasi Conceptual Change Text (CCT) materi Hakikat dan 

Peran Ilmu Kimia, instrumen tes tertulis, dan angket. Instrumen validasi 

Conceptual Change Text (CCT) materi Hakikat dan Peran Ilmu Kimia 

diberikan kepada tujuh validator yang terdiri dari empat orang dosen 

kimia dan tiga orang guru kimia profesional. Sedangkan validasi 

instrumen tes tertulis dan angket dilakukan oleh empat orang dosen 

kimia. 

g. Melakukan revisi terhadap Conceptual Change Text (CCT) materi 

Hakikat dan Peran Ilmu Kimia, instrumen tes tertulis, dan angket. 

3. Tahap Pengujian Lapangan 

a. Pengujian Conceptual Change Text (CCT) pada siswa. 

b. Pelaksanaan pretest dan post test materi Hakikat dan Peran Ilmu Kimia 

untuk mengetahui pemahaman konsep siswa sebelum dan setelah 

membaca Conceptual Change Text (CCT). 
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c. Pemberian angket kepada siswa untuk mengetahui siswa membaca 

Conceptual Change Text (CCT) atau tidak dan mengetahui tanggapannya 

terkait penggunaan Conceptual Change Text (CCT). 

4. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengolah data hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari 

instrumen hasil validasi, angket dan tes tertulis. 

b. Menganalisis temuan dan membahas data hasil penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisis data. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data 

yang diperoleh dari hasil validasi Conceptual Change Text (CCT) dan tes tertulis 

yang dilakukan oleh siswa, serta data kualitatif  yang diperoleh dari hasil angket. 

1. Validasi Conceptual Change Text (CCT) 

Data hasil validasi ahli mengenai validasi Conceptual Change Text 

(CCT) ditinjau dari aspek kesesuaian isi Conceptual Change Text (CCT) 

dengan indikator, kesesuaian grafika Conceptual Change Text (CCT), dan 

kesesuaian isi teks dengan karakteristik Conceptual Change Text (CCT) 

dikelompokkan dan diolah, kemudian diinterpretasikan (Valid atau Tidak 

Valid). Data yang diperoleh menggambarkan kualitas Conceptual Change 

Text (CCT) yang dikembangkan dan sebagai acuan untuk perbaikan. Hasil 

validasi ahli pada setiap lembar validasi diolah dengan Content Validity Ratio 

atau Rasio Validitas Konten (CVR). Data validasi ahli dianalisis sebagai 

berikut. 

a. Kriteria Validasi 

Data tanggapan validator yang diperoleh berupa format ceklis yang 

ditunjukan oleh tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Angket Tanggapan 

Kriteria Bobot 

Sesuai 1 

Tidak Sesuai 0 
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b. Pemberian skor pada setiap item dengan menggunakan CVR (Content 

Validity Ratio) dan kemudian diinterpretasikan. 

c. Menghitung nilai CVR (Content Validity Ratio) menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝑒 − 

𝑁

2
𝑁

2

 

ne : jumlah responden yang menyatakan Sesuai 

N : jumlah total responden 

Ketentuan nilai CVR adalah sebagai berikut: 

1) Saat jumlah responden yang menyatakan sesuai kurang dari ½ total 

responden maka nilai CVR = - (negatif). 

2) Saat jumlah responden yang menyatakan sesuai adalah ½ dari total 

responden maka nilai CVR = 0 (nol). 

3) Saat seluruh responden menyatakan sesuai maka nilai CVR = 1. 

4) Saat jumlah responden yang menyatakan sesuai lebih dari ½ total 

responden maka nilai CVR = 0  sampai dengan 1. 

d. Menghitung nilai CVI (Content Validity Index) 

Setelah mengidentifikasi item pertanyaan pada setiap aspek validasi 

dengan menggunakan CVR, langkah selanjutnya adalah menghitung CVI 

untuk menghitung keseluruhan jumlah item pertanyaan. Secara sederhana 

CVI merupakan rata-rata dari nilai CVR untuk item pertanyaan yang 

dijawab sesuai. Rumus menghitung CVI adalah sebagai berikut. 

𝐶𝑉𝐼 =  
𝐶𝑉𝑅

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖
 

(Lawshe, 1975) 

e. Kategori hasil perhitungan CVR dan CVI 

Hasil perhitungan CVR dan CVI adalah berupa rasio angka -1 sampai 

dengan 1. CVR dan CVI dinyatakan valid jika nilai CVR dan CVI lebih 

besar dari nilai kritis. Nilai kritis CVR dan CVI untuk lima hingga 

sepuluh validator ditunjukkan oleh tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Nilai Kritis CVR dan CVI untuk lima hingga sepuluh validator 

α 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 

N  

5 0,573 0,736 0,877 0,990 0,990 0,990 

6 0,523 0,672 0,800 0,950 0,990 0,990 

7 0,485 0,622 0,741 0,879 0,974 0,990 

8 0,453 0,582 0,693 0,822 0,911 0,990 

9 0,427 0,548 0,653 0,775 0,859 0,990 

10 0,405 0,520 0,620 0,736 0,815 0,997 

Keterangan: N = Jumlah Validator; α = Taraf Signifikansi 

(Wilson dkk., 2012) 

Berdasarkan tabel nilai kritis CVR dan CVI yang telah dikalkulasi 

ulang untuk tujuh validator dengan taraf signifikansi (α = 0,05) nilai 

kritisnya adalah 0,622. Artinya hanya item yang nilai CVR dan CVI nya 

> 0,622 yang dinyatakan valid, sedangkan item lain yang nilai CVR dan 

CVI nya < 0,622 memerlukan perbaikan. 

 

2. Tes Tertulis 

Langkah-langkah untuk mengetahui perubahan konsepsi siswa melalui 

tes tertulis ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan skor mentah untuk setiap jawaban soal. Pemberian skor 

mentah ini dilakukan dengan memberi skor sesuai pedoman penskoran 

untuk setiap soal. 

b. Mengelompokkan pola jawaban siswa untuk masing-masing skor. 

c. Menganalisis pola jawaban terbanyak yang digunakan oleh siswa. 

d. Menganalisis perubahan pola jawaban pretest dan post test untuk setiap 

soal. 

e. Menghitung total skor siswa untuk soal pretest dan post test. 

f. Menghitung Gain dan N-Gain untuk setiap siswa dan setiap soal 
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Untuk mengetahui perubahan konsepsi siswa melalui Conceptual Change 

Text (CCT) yang diberikan, maka dilakukan perhitungan Gain pada 

jawaban siswa menggunakan rumus: 

Gain = skor post test - skor pretest 

Selanjutnya menghitung N-Gain (<g>) pada jawaban siswa. N-Gain 

(<g>) diperoleh dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh 

Hake (1998). 

N-Gain (<g>) = 
(Skor 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)

(Skor maksimal−skor 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)
 

 

Pengklasifikasian N-Gain ditunjukkan oleh tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria N-Gain (Hake, 1998) 

Kriteria Tingkat Pencapaian N-Gain 

Tinggi (N-Gain) ≥ 0,7 

Sedang 0,7 > (N-Gain) ≥ 0,3 

Rendah (N-Gain) < 0,3 

 

g. Menghitung rata-rata nilai N-Gain keseluruhan soal menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

Rata-rata N-Gain (<g>) = 
Nilai 𝑁−𝐺𝑎𝑖𝑛 total

Jumlah soal
 

h. Membandingkan skor pretest dan post test serta menghitung persentase 

kenaikannya. 

Adapun langkah-langkah untuk mengolah jawaban siswa yang diperoleh 

dari soal mengenai miskonsepsi adalah sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan pola jawaban siswa ke dalam kategori berikut: 

P = Paham (jika jawaban benar dan alasan benar secara konsep) 

SP = Sebagian Paham (jika jawaban benar tanpa disertai alasan atau 

jawaban benar tetapi alasan tidak sesuai konsep) 

M = Miskonsepsi (jika jawaban keliru secara konsep) 

TR = Tidak Relevan (jika jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan) 

K = Kosong (jika tidak menjawab) 
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Kategori paham, sebagian paham dan miskonsepsi sejalan dengan 

kategori yang diungkapkan oleh Calik (2005). Sedangkan kategori tidak 

relevan muncul pada jawaban siswa yang tidak termasuk ke dalam tiga 

kategori tersebut. 

b. Menganalisis pola jawaban terbanyak yang digunakan oleh siswa. 

c. Menganalisis perubahan pola jawaban pretest dan post test untuk setiap 

soal ke dalam bentuk seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Pola Perubahan Konsepsi Siswa 

P
re

te
st

 

Kategori 
Post test 

P SP M TR K 

P P P P SP P M P TR P K 

SP SP P SP SP SP M SP TR SP K 

M M P M SP M M M TR M K 

TR TR P TR SP TR M TR TR TR K 

K K P K SP K M K TR K K 

 

d. Mengubah data yang diperoleh menjadi bentuk persentase dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

% 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑋 =
∑ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑋

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 

e. Menghitung jumlah rata-rata siswa untuk masing-masing pola jawaban 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑋 =
∑ % 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑋

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

f. Mengategorikan pola perubahan konsepsi siswa menjadi kategori 

pemahaman lebih baik, pemahaman tetap, dan pemahaman menurun. 

Tabel 3.5 Kategori Perubahan Konsepsi Siswa 

Kategori Jumlah (%) 

Pemahaman lebih baik  

Pemahaman tetap  

Pemahaman menurun  

 


