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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode 

analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berlangsung pada situasi alami, tidak 

memanipulasi dan mengontrol situasi sebagaimana penelitian kuantitatif. 

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis deskriptif secara alamiah 

dengan proses induktif yang berawal dari situasi-situasi spesifik untuk 

menghasilkan kesimpulan yang umum (Wiersma, 2009). Penelitian deskriptif 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Best, 

dalam Sukardi, 2011, hlm. 157), sedangkan menurut Nazir (dalam Chandrawati, 

2014, hlm. 29) metode ini adalah metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. 

Tujuan penelitian dengan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

dan sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun fenomena yang 

diteliti di sini disajikan dalam bentuk profil model mental. 

 

B.  Desain Penelitian 

Desain penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Awal 

Tahap awal dimulai dari studi kepustakaan mengenai model mental dan 

representasi kimia sehingga diperoleh tipe instrumen penelitian yang akan 

digunakan untuk meneliti profil model mental siswa. Instrumen yang 

digunakan berupa tes diagnostik model mental tipe pilihan ganda multi 

tingkat (TDM-MT) khususnya tes pilihan ganda dua-tingkat (two-tier). 

Kemudian penentuan materi yang akan diteliti, yaitu materi kelarutan dan 

hasilkali kelarutan. Selanjutnya dilakukan analisis kurikulum 2013 untuk 
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memperoleh konsep-konsep yang harus dikuasai siswa sesuai kurikulum dan 

diikuti dengan pembuatan label konsep beserta deskripsinya. Berdasarkan 

analisis, indikator pun dibuat untuk menggambarkan instrumen penelitian 

yang dapat menggambarkan model mental siswa yang kemudian divalidasi 

oleh tiga dosen dan satu guru kimia. 

Setelah melalui proses validasi dan revisi sehingga sesuai dengan yang 

diharapkan, maka dilakukan uji reliabilitas instrumen pada beberapa siswa 

yang telah mempelajari kelarutan dan hasilkali kelarutan. Hasil dari uji 

reliabilitas, selain memperoleh derajat reliabilitas instrumen, diperoleh pula 

hasil keterbacaan soal, dan alokasi waktu (60 menit). 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu tahap pengambilan data. Pengambilan data 

dilakukan terhadap siswa kelas XII di salah satu SMA di kota Tasikmalaya 

yang telah mempelajari materi kelarutan dan hasilkali kelarutan. 

 

c. Tahap Akhir 

Tahap akhir penelitian ini berupa analisis jawaban siswa yang telah 

diperoleh dari tahap pelaksanaan. Jawaban setiap butir soal diperiksa 

kebenarannya, begitupun dengan alasan yang dipilih untuk memperkuat 

kesimpulan mengenai pemahaman siswa tersebut. Jawaban ini kemudian 

dianalisis sehingga diperoleh suatu pola yang menggambarkan model mental 

siswa. Adapun alur penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah 52 siswa kelas XII di SMA Negeri Kota 

Tasikmalaya yang telah mempelajari kelarutan dan hasilkali kelarutan. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa Tes Diagnostik Model Mental 

Tipe Pilihan Ganda Multi Tingkat yang disingkat menjadi TDM-MT, khususnya 

tes diagnostik pilihan ganda dua-tingkat (two-tier). Seperti yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya, tes diagnostik ini berupa soal pilihan ganda dua tingkat 

(dua tier) dengan pilihan jawaban pada tingkat pertama serta pilihan alasan pada 

tingkat kedua sehingga dalam satu butir soal dapat diperoleh satu kesimpulan 

yang utuh. Pilihan jawaban pada tingkat pertama terdiri dari lima butir hal dan 

begitupun dengan pilihan jawaban pada tingkat kedua. Banyaknya jumlah opsi ini 

dimaksudkan untuk dapat menggali konsepsi siswa sehingga siswa mampu 

menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada soal dan dihubungkan dengan 

jawaban serta alasan yang dipilih. 

Instrumen penelitian ini dibuat sejumlah delapan butir soal yang 

menggunakan tiga level representasi kimia dan disesuaikan dengan indikator serta 

konsep kelarutan dan hasilkali kelarutan yang harus dikuasai siswa. 

E. Pengembangan Instrumen 

Instrumen TDM-MT dengan delapan butir soal ini tentu mengacu pada 

indikator dan konsep kelarutan dan hasilkali kelarutan yang harus dikuasai siswa. 

Instrumen yang telah selesai dibuat selanjutnya dilakukan perbaikan-

perbaikan dan siap divalidasi. Validasi soal ini menilai kesesuaian indikator 

dengan butir soal, kesesuaian butir soal dengan pilihan jawaban dan kesesuaian 

pilihan jawaban dengan pilihan alasan. 

Tiga orang doktor dan satu guru kimia menjadi validator instrumen ini. 

Terdapat beberapa catatan perbaikan yang diberikan, yaitu perbaikan redaksi 

kalimat, perbaikan gambar untuk representasi simbolik, penambahan keterangan 
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pada beberapa soal, serta penyesuaian pengembangan tier pada pilihan jawaban 

dan alasan. 

Saran-saran dari validator dijadikan acuan untuk memperbaiki instrumen ini 

agar siap diujicobakan. Berikut merupakan instrumen TDM-MT disertai 

penjelasannya. 

  



41 

 

Arini Fadilah, 2016 
PROFIL MODEL MENTAL SISWA PADA MATERI KELARUTAN DAN HASILKALI KELARUTAN DENGAN 
MENGGUNAKAN TES DIAGNOSTIK MODEL MENTAL TIPE PILIHAN GANDA MULTI TINGKAT (TDM-
MT) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Kedelapan soal tersebut selanjutnya diujicobakan pada 10 orang siswa kelas 

XII MIA. Uji coba ini untuk mendapatkan reliabilitas soal, keterbacaan soal, dan 

kepastian alokasi waktu (60 menit). 

Hasil uji coba ini kemudian diolah menggunakan metode Cronbach Alpha 

untuk uji reliabilitas dan diperoleh derajat reliabilitas sebesar 0,651. Adapun 

koefisien reliabilitas adalah kemampuan alat untuk  memberikan hasil yang tetap 

sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan 

oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula 

(Guilford dalam Chandrawati, 2014, hlm. 43). Alat yang realibilitasnya tinggi 

disebut alat ukur  yang reliabel. Untuk klasifikasi derajat reliabilitas disajikan 

dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3. 1. Klasifikasi Derajat Reliabilitas (Guilford dalam Chandrawati, 2014, 

hlm. 43) 

Derajat Reliabilitas Kriteria 

r11 ≤ 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Derajat reliabilitas sedang 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Derajat reliabilitas tinggi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, derajat reliabilitas instrumen ini termasuk 

kriteria derajat tinggi sehingga instrumen TDM-MT ini merupakan instrumen 

yang reliabel. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dari penentuan sekolah beserta surat izin dan 

kelengkapan lain yang diperlukan. Selanjutnya setiap siswa yang menjadi subjek 

penelitian diberikan instrumen TDM-MT dan lembar jawabannya. Siswa juga 

diminta untuk mengerjakan soal dengan apa adanya, tanpa mencontek dan bekerja 

sama selama waktu yang telah ditentukan yaitu 60 menit.  
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G. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh adalah jawaban dari para siswa yang kemudian 

dianalisis dengan cara mengelompokkan jawaban ke dalam empat kategori. 

Keempat kategori tersebut dikategorikan berdasarkan tipe jawaban yang dominan, 

yaitu tipe 11, tipe 10, tipe 01, dan tipe 00 (Wiji, 2014, hlm. 51). Kategori tersebut 

kemudian disebut dengan kategori model mental dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

1. Tipe 11, yaitu tipe benar benar, artinya siswa mampu menjawab benar 

pada soal tingkat pertama maupun kedua, sehingga ditafsirkan siswa 

dengan tipe model mental ini sudah memahami konsep secara utuh pada 

ketiga level representasi kimia. 

2. Tipe 10, yaitu  tipe  benar salah, artinya siswa mampu menjawab benar 

pada soal tingkat pertama namun  siswa menjawab salah pada tingkat 

kedua, sehingga ditafsirkan siswa dengan tipe model mental ini belum 

secara utuh memahami konsep, cenderung memahami konsep pada 

tingkat simbolik dan makroskopik. Selain itu siswa sudah mampu 

menarik kesimpulan namun kesulitan menemukan alasannya. 

3. Tipe 01, yaitu tipe salah benar, artinya siswa tidak mampu menjawab 

benar pada soal tingkat pertama namun mampu menjawab benar pada soal 

tingkat kedua. Sebetulnya tipe 01 ini tidak mungkin terjadi, kecuali pada 

keadaan-keadaan tertentu, pertama, siswa terkecoh dan tidak teliti saat 

mengerjakan soal, kedua, siswa tidak mampu menghitung dan memahami 

konsep pada level simbolik sehingga siswa tidak dapat menarik 

kesimpulan dari alasan yang ia ketahui. 

4. Tipe 00, yaitu tipe salah salah, artinya siswa tidak mampu menjawab 

dengan benar pada kedua tingkat soal sehingga jawaban siswa salah pada 

soal tingkat pertama maupun pada soal tingkat kedua. Siswa dengan tipe 

model mental ini ditafsirkan belum memahami konsep dengan tiga level 

representasi maupun mengaitkannya, namun terdapat kemungkinan siswa 
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yang memilih jawaban dan alasan yang saling berhubungan walau ia tidak 

mengetahui konsep benarnya. 

Jawaban yang telah dikategorikan selanjutnya dibuat persentase dengan 

membandingkan jumlah siswa pada masing-masing kategori dari setiap butir soal 

berdasarkan perhitungan berikut. 

Persentase=
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

 Keterangan: n = jumlah siswa untuk setiap kategori 

          N = jumlah seluruh siswa 

 

Setelah pengkategorian dan perhitungan persentase penyebaran siswa pada 

masing-masing tipe model mental selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan 

penganalisisan pasangan jawaban-alasan yang dipilih siswa serta penafsiran 

terhadap data yang telah diperoleh. 


