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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, 

dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian 

(Arikunto, 2004, hlm. 3). Penelitian ini dilakukan dengan menjaring pertanyaan 

siswa berdasarkan artikel ilmiah tema pemanasan global dan selanjutnya 

dianalisis berdasarkan The Question Category System for Science (QCSS) 

tingkat I dan II, kemudian dianalisis berdasarkan kelompok penguasaan konsep 

siswa sesuai Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson tanpa 

memberikan perlakuan dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

dilakukan oleh guru mata pelajaran IPA di sekolah tersebut.  

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 31 orang yang 

merupakan siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2016/2017 di salah 

satu SMP Negeri di Kabupaten Cirebon.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester dua 

tahun ajaran 2016/2017 di salah satu SMP Negeri Kabupaten Cirebon yang 

menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2004, hlm. 183). Penentuan 

sampel menggunakan teknik tersebut yaitu dengan memilih salah satu kelas 

yang mempunyai rata-rata nilai kelas tertinggi. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan sebagai alat untuk menjaring data yang 

diperlukan, yaitu: 

1. Worksheet yang berisi artikel ilmiah tema pemanasan global dan instruksi 

yang mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari 

artikel ilmiah tersebut, worksheet ini terlebih dahulu divalidasi oleh 

penilai ahli (expert judgment). Worksheet dapat dilihat pada Lampiran A.1 

- A.4. 
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2. Lembar Observasi yang berisi indikator-indikator The Question Category 

System for Science (QCSS) untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan 

siswa dari artikel ilmiah tema pemanasan global. Lembar observasi 

disajikan seperti pada Tabel 3.1. Dan hasil dari observasi pertanyaan 

siswa disajikan pada Lampiran B.9 – B.24. 

Tabel 3.1 Lembar Observasi  Pertanyaan Siswa 
Kode 

Siswa 

No Pertanyaan Pertanyaan Tertutup Pertanyaan Terbuka 

Ingatan 

Kognitif 

Berpikir 

Konvergen 

Berpikir 

Divergen 

Berpikir 

Evaluatif 

       

       

Jumlah      

3. Tes penguasaan konsep materi pemanasan global digunakan untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok 

penguasaan konsep “tinggi”, kelompok penguasaan konsep “sedang”, dan 

kelompok penguasaan konsep “rendah” yang berupa soal pilihan ganda 

dan terdiri atas empat opsi pilihan jawaban dengan satu jawaban yang 

benar. Instrumen penguasaan konsep ini mempunyai sebaran domain 

kognitif dari mulai C1 (menghafal) sampai C5 (mengevaluasi), sedangkan 

domain pengetahuannya meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural. Instrumen ini terlebih dahulu dinilai oleh expert judgment. 

Gambaran instrumen penguasaan konsep yang digunakan bisa dilihat 

dalam tabel 3.2 yang menunjukkan kisi-kisi dari instrumen pilihan ganda 

yang dimaksud. Lembar tes penguasaan konsep ini dapat dilihat di 

Lampiran A.6 dan hasilnya ada pada Lampiran B.7. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Soal Pilihan Ganda untuk Penguasaan Konsep 
No Indikator Pembelajaran Ranah Kognitif Jum

-lah C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Menjelaskan fenomena pemanasan 

global 

1 1     2 

2 Menjabarkan penyebab pemanasan 

global 

 3     3 

3 Menganalisis konsep efek rumah 

kaca 

2   1   3 

4 Menjelaskan partikel materi yang 

menyebabkan efek rumah kaca 

3  1    4 

5 Menganalisis aktivitas manusia 

yang menyebabkan pemanasan 

global 

 1  2   3 

6 Menganalisis dampak pemanasan 

global terhadap perubahan 

1 2 1 2 1  7 
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ekosistem 

7 Mengemukakan langkah-langkah 

untuk mengurangi gas rumah kaca 

penyebab pemanasan global 

1 4 3    8 

Total butir soal 8 11 5 5 1  30 

Soal tes penguasaan konsep yang berupa pilihan ganda yang telah melalui 

penilaian ahli selanjutnya di uji coba untuk mengetahui informasi empirik 

mengenai sejauh mana sebuah soal dapat mengukur apa yang hendak diukur 

(Surapranata, 2007, hlm. 77). Uji coba tes penguasaan konsep dilakukan di 

SMP Negeri di Kab. Cirebon dan diujikan kepada siswa SMP kelas VIII yang 

telah mendapatkan materi pemanasan global pada tahun sebelumnya di kelas 

VII. Uji coba dilakukan kepada kelas VIII di sekolah tersebut karena dianggap 

setara dengan objek penelitian yang berada pada sekolah yang sama. 

Selanjutnya menganalisis butir soal untuk mendapatkan informasi empirik yang 

diantaranya adalah validitas soal, reliabilitas atau keajegan soal, tingkat 

kesukaran soal, tingkat daya pembeda soal, dan analisis pengecoh. Proses ini 

dianalisis menggunakan software AnatesV4.  

1. Validitas soal 

Validitas digunakan dalam perancangan butir-butir soal. Tes tersebut bisa 

dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Nilai validitas dapat ditentukan dengan menentukan korelasi produk momen. 

Untuk menghitung validitas dari butir soal, digunakan rumus Pearson’s Product 

Momen sebagai berikut: 

    
 ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
}{ ∑    ∑  

 
}

   ……………….. (1) 

Keterangan:   

∑  = Jumlah skor seluruh siswa pada item tersebut 
∑  = Jumlah skor total seluruh siswa pada tes 

  = Jumlah seluruh siswa 

  = Skor tiap siswa pada item tersebut 

  = Skor total tiap siswa 

    = Koefisien korelasi skor butir soal dengan skor total 

Klasifikasi interpretasi untuk  koefisien validitas tes dibagi ke dalam enam 

bagian seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Tabel Interpretasi Koefisien Validitas 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

(Sugiyono, 2010, hlm. 184) 

Berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep diperoleh 

koefisien korelasi butir soal berkisar -0,297 hingga 0,522 dengan validitas 

instrumen adalah 0,31. Koefisien validitas berada pada kategori rendah, 

sehingga instrumen bisa digunakan. 

2. Reliabilitas atau keajegan  soal 

Pengertian reliabilitas adalah bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik” (Arikunto, 2014, hlm. 221). Ada beberapa cara untuk 

mengetahui reliabilitas tes. Metode belah dua merupakan cara yang paling 

mudah untuk diterapkan. Namun ada cara lain untuk menghitungnya yaitu 

dengan menggunakan rumus K-R. 21,  yaitu: 

     
 

   
 (   

      

   
  …………………….. (2) 

Dengan keterangan: 

     = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

m = skor rata-rata 

   = varians total 

Klasifikasi interpretasi untuk koefisien reliabilitas tes disajikan dalam Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Interpretasi Koefisien Reliabilitas 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

                                                (Sugiyono, 2010, hlm. 184) 
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Berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep diperoleh 

koefisien reliabilitas instrumen adalah 0,47. Koefisien reliabilitas berada pada 

kategori sedang, sehingga instrumen ini bisa digunakan untuk penelitian. 

3. Tingkat kesukaran soal 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal 

tersebut tergolong mudah atau sukar. Rumus yang digunakan, yaitu: 

    
      

      
 x 100% ………………………. (3) 

Keterangan: 

TK = Indeks tingkat kesukaran butir soal tertentu (satu butir) 

   = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok A 

   = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok B 

   = Jumlah siswa pada kelompok A (atas/unggul) 

   = Jumlah siswa pada kelompok B (bawah/asor) 

Tingkat kesukaran item dapat diklasifikasikan seperti yang terlihat pada Tabel 

3.5. 

Tabel 3.5 Kategori Tingkat Kesukaran 
Batasan Kategori 

0% - 15% Sangat sukar 

16% - 30% Sukar 

31% - 70% Sedang 

71% - 85% Mudah 

86% - 100% Sangat mudah 

                                                    (Karno To, 2003) 

Berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep diperoleh 

koefisien tingkat kesukaran instrumen berkisar antara 0,00% hingga 97,30%. 

Koefisien tingkat kesukaran berada pada kategori sangat sukar (tiga soal), sukar 

(dua soal), sedang (12 soal), mudah (enam soal) dan sangat mudah (tujuh soal), 

sehingga instrumen ini layak digunakan untuk penelitian.  

4. Daya pembeda soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Daya pembeda butir soal dihitung dengan menggunakan persamaan: 
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       …………………….. (4) 

Keterangan: 

DP   = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

   = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

   = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

   = Jumlah skor maksimum salah satu kelompok pada butir soal yang diolah  

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut diinterpretasikan 

pada kriteria indeks daya pembeda sesuai dengan Tabel 3.6 berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 Kategori Daya Pembeda 
Indeks Daya Pembeda Kriteria Daya Pembeda 

Negatif - 9% Sangat buruk, harus dibuang 

10% - 19% Buruk, sebaiknya dibuang 

20% - 29% Agak baik atau cukup 

30% - 49% Baik 

50% ke atas Sangat baik 

                                                     (Karno To, 2003) 

Berdasarkan hasil analisis uji coba soal penguasaan konsep diperoleh 

koefisien daya pembeda instrumen berkisar antara -40,00% hingga 60,00%. 

Koefisien daya pembeda berada pada kategori jelek (delapan soal), cukup 

(sembilan soal), baik (sepuluh soal), dan tiga soal direvisi. 

5. Analisis Pengecoh 

Opsi yang merupakan jawaban yang benar disebut opsi kunci, sedangkan 

opsi lainnya disebut opsi pengecoh. Agar suatu opsi yag disajikan efektif harus 

diusahakan homogen (serupa), baik dari segi isi (materi), notasi, maupun 

panjang pendeknya kalimat pada opsi tersebut. Untuk menghitung indeks 

pengecoh dihitung dengan rumus: 

     
   

               
        …………………… (5) 

Keterangan : 

    = Indeks pengecoh/distraktor 
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    = Jumlah siswa yang memilih pengecoh itu 

N = Jumlah seluruh subyek yang ikut tes 

nB = Jumlah subyek yang menjawab benar pada butir soal itu 

Alt  = Banyak alternatif jawaban/opsi 

Klasifikasi pengecoh berdasarkan indeks pengecoh disajikan dalam Tabel 

3.7. 

Tabel 3.7 Klasifikasi Indeks Pengecoh 
Indeks Pengecoh Kriteria Pengecoh 

lebih dari 200% Sangat buruk 

0% - 25% atau 176% - 200% Buruk 

26% - 50% atau 151% - 175% Kurang baik 

51% - 75% atau 126% - 150% Baik 

76% - 125% (mendekati 100%) Sangat baik 

(Karno To, 2003) 

 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji coba soal penguasaan konsep yang 

diujikan kepada siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten Cirebon. Diketahui 

beberapa soal yang memenuhi kriteria soal yang baik untuk digunakan. 

Rekapitulasi hasil uji coba soal penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 

3.8. 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Penguasaan Konsep 
No. 

Soal 

Validitas Indeks Kesukaran Daya Pembeda Keterangan 

rxy Kategori TK(%) Kategori DP(%) Kategori 

1 0,078 sangat 

rendah 

48,65 sedang 0,00 direvisi direvisi 

2 0,441 sedang 48,65 sedang 60,00 diterima dipakai 

3 0,266 rendah 89,19 sangat 

mudah 

20,00 diterima dipakai 

4 0,422 sedang 64,86 sedang 60,00 diterima dipakai 

5 0,389 rendah 89,19 sangat 

mudah 

30,00 diterima dipakai 

6 0,077 sangat 

rendah 

83,78 mudah 0,00 direvisi direvisi 

7 0,151 sangat 

rendah 

29,73 sukar 20,00 diterima dipakai 

8 0,406 sedang 67,57 sedang 50,00 diterima dipakai 

9 0,462 sedang 64,86 sedang 50,00 diterima dipakai 

10 0,522 sedang 75,68 mudah 60,00 diterima dipakai 

11 NAN tidak 

valid 

0,00 sangat 

sukar 

0,00 direvisi direvisi 
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12 0,271 rendah 81,08 mudah 20,00 diterima dipakai 

13 0,319 rendah 59,46 sedang 40,00 diterima dipakai 

14 0,034 sangat 

rendah 

24,32 sukar 10,00 direvisi dipakai 

15 -

0,266 

tidak 

valid 

10,81 sangat 

sukar 

-20,00 direvisi direvisi 

16 0,387 rendah 45,95 sedang 50,00 diterima dipakai 

17 0,143 sangat 

rendah 

89,19 sangat 

mudah 

10,00 direvisi dipakai 

18 0,142 sangat 

rendah 

70,27 sangat 

mudah 

10,00 direvisi dipakai 

19 0,250 rendah 48,65 sedang 30,00 diterima dipakai 

20 -

0,297 

tidak 

valid 

56,76 sedang -40,00 direvisi direvisi 

21 -

0,218 

tidak 

valid 

13,51 sangat 

sukar 

-30,00 direvisi direvisi 

22 0,304 rendah 97,30 sangat 

mudah 

10,00 direvisi dipakai 

23 0,158 sangat 

rendah 

35,14 sedang 20,00 diterima dipakai 

24 0,308 rendah 78,38 mudah 30,00 diterima dipakai 

25 0,436 sedang 91,89 sangat 

mudah 

30,00 diterima dipakai 

26 0,490 sedang 81,08 mudah 50,00 diterima dipakai 

27 0,366 rendah 75,68 mudah 50,00 diterima dipakai 

28 0,393 rendah 43,24 sedang 60,00 diterima dipakai 

29 0,098 sangat 

rendah 

94,59 sangat 

mudah 

0,00 direvisi direvisi 

30 0,204 rendah 56,76 sedang 20,00 diterima dipakai 

 

Berdasarkan analisis butir soal, dari 30 soal yang disusun ada tujuh soal 

yang masih dapat digunakan tetapi memerlukan revisi terlebih dahulu, sehingga 

penelitian tetap menggunakan 30 soal. Hasil analisis butir soal menggunakan 

software AnatesV4 berupa validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan analisis pengecoh secara rinci dapat dilihat pada lampiran B.6. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu tahap pertama 

merupakan tahap persiapan, tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan, dan 

tahap ketiga analisis data. 

1. Tahap Persiapan 
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a. Memilih masalah 

b. Melakukan studi pendahuluan yaitu dengan studi pustaka dan studi 

lapangan 

c. Merumuskan masalah 

d. Mencari empat artikel ilmiah tentang tema pemanasan global di surat 

kabar cetak maupun online 

e. Membuat worksheet yang berisi artikel ilmiah tema pemanasan 

global dan instruksi yang mengarahkan siswa untuk membuat 

pertanyaan-pertanyaan dari artikel ilmiah tersebut, worksheet ini 

terlebih dahulu melalui proses penilaian ahli (expert judgment) 

f. Menyusun soal pilihan ganda tes penguasaan konsep pemanasan 

global yang terdiri atas empat pilihan jawaban dengan satu jawaban 

yang benar, serta melakukan penilaian ahli (expert judgment) pada 

soal tersebut 

g. Melakukan uji coba soal pilihan ganda tes penguasaan konsep 

h. Mengolah data hasil uji coba instrument penelitian 

i. Menyusun lembar observasi yang terdiri atas indikator-indikator 

QCSS 

j. Melakukan observasi awal di Sekolah Menengah Pertama tempat 

penelitian 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama lima kali pertemuan. 

a. Pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4 siswa diberikan 

worksheet artikel ilmiah untuk menjaring pertanyaan yang ingin 

mereka ajukan tentang tema pemanasan global. Waktu untuk 

menuliskan pertanyaan dibatasi selama 15 menit dan jumlah 

pertanyaan yang diajukan siswa dibatasi minimal lima pertanyaan. 

Judul artikel pada pertemuan pertama adalah “Menelisik Lebih 

Dalam Tentang Pemanasan Global“, artikel kedua berjudul “Hal-hal 

yang Harus Anda Ketahui Seputar Kenaikan Air Laut“, artikel ketiga 

berjudul “Tahun 2016 Catat Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah“, 

dan artikel keempat berjudul “Rem Efek Rumah Kaca dari Asap 

Kendaraan, ini Rekomendasi WALHI “ 

b. Pada pertemuan ke-5, siswa melakukan tes penguasaan konsep 

materi pemanasan global. Waktu untuk mengerjakan soal ini dibatasi 

selama 60 menit 

 

3. Tahap Analisis Data 
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a. Pengolahan data pertama dilakukan dengan mengklasifikasikan 

setiap pertanyaan siswa menggunakan indikator QCSS. 

b. Pengolahan data kedua, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan 

penguasaan konsep. Sampel dikelompokkan menjadi tiga kategori 

kelompok siswa, yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah 

berdasarkan kemampuan kognitif yang didapatkan dari hasil tes 

penguasaan konsep pemanasan global.  

c. Pengolahan data selanjutnya dilakukan secara kuantitatif, yaitu 

mengubah data kualitatif menjadi bentuk tabel, grafik dan diagram 

untuk melihat tingkat pertanyaan yang diajukan oleh siswa. 

d. Interpretasi hasil pengolahan data. Semua data dianalisis dan 

dihubungkan dengan literatur yang ada. 

 

 

 

 

 

Tahapan penelitian di atas digambarkan dalam bagan alur penelitian pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Analisis Data 

Memilih Masalah 

Studi Pendahuluan 

Merumuskan Masalah 

Menentukan dan Membuat Instrumen Penelitian 

Judgment Instrumen Penelitian 

Uji Coba Instrumen Penelitian 

Mengumpulkan Data: 

a. Pertanyaan Siswa 

b. Penguasaan Konsep Siswa 

 

Analisis Data 

Menarik Kesimpulan 



42 

 

Ika Alfianti, 2017 
PROFIL PERTANYAAN SISWA SMP BERDASARKAN KLASIFIKASI THE QUESTION CATEGORY SYSTEM 
FOR SCIENCE (QCSS) DAN PENGUASAAN KONSEP PADA ARTIKEL ILMIAH TEMA PEMANASAN GLOBAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Mean = 
    

 
 

SD = √
    

 
 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif. Proses analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan setiap pertanyaan siswa menggunakan indikator 

QCSS. 

2. Menghitung frekuensi tiap jenis pertanyaan. 

3. Memeriksa jawaban hasil tes penguasaan konsep siswa sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. 

4. Mengelompokkan siswa sesuai kriteria penguasaan konsep. 

Pengelompokkan tersebut dilakukan dengan langkah sebagai berikut:  

a. Menentukan nilai rata-rata siswa (Mean) menggunakan rumus: 

 …………………… (6) 

 

b. Menentukan standar deviasi menggunakan rumus: 

  

 …………………… (7) 

 

c. Mengelompokkan siswa menggunakan kriteria pada Gambar 3.2 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kriteria Pengelompokkan Siswa 

(Sudijono, 2014, hlm. 176) 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan kelompok siswa 

sebagaimana pada Tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.9 Pengelompokkan Siswa 

Kriteria 

Pengelompokkan 

Kisaran Angka Kelompok 

Kognitif 

Jumlah 

Siswa 

Nilai ≥ mean + SD Nilai ≥ 24,68 Tinggi 8 

Mean – SD ≤ nilai ≤ 

mean + SD 

17,06 ≤ nilai ≤ 24,68 Sedang 15 

Nilai ≤ mean – SD Nilai ≤ 17,06 Rendah 8 
 

5. Menghitung frekuensi tiap jenis pertanyaan pada tiap kelompok. 

6. Menghitung rata-rata tiap jenis pertanyaan pada tiap kelompok 

menggunakan rumus nomor 6. 


