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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan jenis mixed methods yang 

artinya mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa penelitian kombinasi (mixed 

methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau 

menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan 

secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh 

data yang lebih valid, komprehensif, reliable dan obyektif.  

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah concurrent 

embedded design. Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa metode 

campuran tidak berimbang (concurrent embedded design) adalah metode 

penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama. 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

Control Group Pretest-Posttest design.  Dalam desain ini terdapat 2 kelas 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampel pada kelas 

eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan pembelajaran Think 

Pair Share berbantuan PDEODE*E sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran metode konvensional. Besarnya pengaruh 

perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan 

antara perubahan hasil pre-test dengan post-test. 

Untuk memudahkan dalam memahami bentuk desain penelitian 

yang dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Kelas Tes Awal 

(Pre-test) 

Perlakuan 

(Treatment) 

Tes Akhir 

(Post-test) 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Gambar 3.1 Desain penelitian 
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Keterangan: 

O1 = nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan misalnya model 

pembelajaran) 

O2 = nilai posttest (setelah diberikan perlakuan misalnya model 

pembelajaran) 

X1= model pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E 

X2 = model pembelajaran metode konvensional 

Pre-test dan Post-test dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E 

terhadap pengurangan miskonsepsi siswa. Perbedaan signifikan hasil Pre-

test dan Post-test diasumsikan sebagai efek treatment.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017 di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung. 

Sedangkan pada sampel penelitian digunakan teknik cluster random 

sampling atau kelas acak. Teknik acak kelas yang dimaksud adalah 

penentuan kelas yang digunakan sebagai kelompok subjek penelitian 

dipilih secara acak (Fraenkel, 2012). Sampel dalam penelitian sebanyak 72 

siswa, dengan masing-masing kelas berjumlah 36 siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Partisipan merupakan siswa yang belum 

mempelajari materi Usaha dan Energi. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Tes diagnostik miskonsepsi 

Tes yang diberikan adalah tes untuk mendiagnosis miskonsepsi siswa 

berjenis Four Tier Test. Four Tier Test, digunakan untuk mengukur tipe 

perubahan miskonsepsi, profil konsepsi, dan tipe perubahan konsepsi 

siswa dari  hasil pretest dan posttest. Tes ini berupa soal pilihan ganda 

dengan alasan jawaban semi tertutup yang terdiri dari empat tahap (tier) 

pilihan. Tier pertama berisi pertanyaan pengetahuan yang terdiri dari 5 
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pilihan jawaban. Tier kedua berisi pilihan keyakinan jawaban atas tier 

pertama. Sedangkan tier ketiga menunjukkan alasan pilihan jawaban pada 

tier pertama dengan empat pilihan alasan dan satu alasan terbuka 

sedangkan pada tier keempat merupakan pilihan keyakinan jawaban atas 

tier ketiga. Tes diberikan sebagai tes awal sebelum (pretest) dan pada 

akhir setelah diberikan treatment (posttest).  

Contoh : 

1.1 Berikut data hasil percobaan sebuah bola dijatuhkan dengan gerak 

jatuh bebas di bawah ini (gaya gesek diabaikan) : 

                    

Berdasarkan data di atas, pilihlah pernyataan yang benar mengenai 

enegi yang dialami benda pada saat benda bergerak jatuh bebas... . 

a. Ep tetap, Ek tetap 

b. Ep bertambah, Ek tetap 

c. (Ep + Ek) tetap 

d. Ep =Ek 

e. (Ep +Ek) berubah  

Alasan Pilihan Jawaban  

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

1.2 Tingkat keyakinan anda terkait pilihan jawaban nomor 1.1 : 

a. Yakin                    

b. Tidak Yakin 

1.3 Alasan anda terkait pilihan jawaban pada soal nomor 1.1 : 

a. Lintasan gaya non konservatif bergantung lintasan benda, sehingga 

nilai energi mekanik besarnya konstan. 
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b. Usaha gaya konservatif tidak berlaku hukum kekekalan energi 

mekanik yang nilainya bergantung pada energi potensial dan energi 

kinetik. 

c. Arah gerak jatuh bebas melawan arah gaya gravitasi sehingga 

energi potensial dan energi kinetik benda berubah terhadap waktu 

dengan nilai energi mekanik bertambah. 

d. Usaha gaya konservatif berlaku hukum kekekalan energi mekanik 

yang memiliki nilai energi mekanik tetap. 

e. ............................................................................................................ 

1.4 Tingkat keyakinan anda terkait pilihan jawaban nomor 1.3 : 

a. Yakin          

b. Tidak Yakin 

b.  Lembar Kegiatan Siswa 

     Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan petunjuk teknis dalam 

melakukan pembelajaran berbasis strategi PDEODE*E. LKS ini memiliki 

tujuh tahapan penting dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Aktivitas 

pembelajaran tersebut menjadi data penunjang untuk melihat 

keterlakasanaan kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran.   

c. Lembar Observasi  

Lembar Observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan penerapan 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E. Lembar 

observasi keterlaksanaan aktivitas siswa dan guru disesuaikan dengan 

tahapan pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E dengan 

bentuk skala likert yang dalam pengisiannya observer memberikan tanda 

centang pada kolom sesuai dengan pengamatannya saat pembelajaran 

berlangsung.  

 

D. Teknik Analisis Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan perlu di analisis terlebih dahulu 

sebelum dijadikan alat pengumpul data. Pada penelitian ini, instrumen 

Four Tier test di analisis dengan cara sebagai berikut :  
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a. Uji Validitas 

 Validitas merupakan suatu ukuran tingkat kevalidan atau kesahihan 

sebuah instrumen. Suatu Instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2010). Salah satu bentuk dari validitas adalah validitas logis. Validitas 

logis meliputi validitas isi dan validitas konstruksi. Kedua validitas ini 

digunakan dalam penelitian. Menurut Haynes et al. (1995) validitas isi 

adalah sejauhmana elemen-elemen dalam suatu instrumen benar-benar 

relevan dan merupakan representasi dari isi yang sesuai dengan tujuan 

pengukuran (Content validity is the degree to which elements of an 

assessment instrument are relevant to and representative of the targeted 

construct for a particular assessment purpose). Jadi validitas isi adalah 

kelayakan elemen instrumen penelitian dan representatif dari gabungan 

yang hendak diukur. 

 Untuk mengetahui dan menentukan kevalidan dari instrumen ini, 

instrumen yang telah dibuat kemudian dijudgment oleh tiga dosen ahli. 

Kriteria penilaian digunakan untuk melihat validitas isi instrumen. Kriteria 

penilaian terhadap hasil judgement yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1 

berikut ini.  

Tabel 3.1 Kriteria penilaian validator terhadap butir soal 

Kriteria 
Skor Keterangan  

4 

Jika validator menyatakan bahwa butir soal sesuai dengan indikator, 

tata bahasa, konten, kesesuian tier 3 dengan tier 1, dan soal dapat 

mendiagnosis minskonsepsi 

3 

Jika validator menyatakan bahwa butir soal cukup sesuai dengan 

indikator, tata bahasa, konten, kesesuaian tier 3 dengan tier 1, dan 

soal dapat mendiagnosis minskonsepsi 

2 

Jika validator menyatakan bahwa butir soal kurang sesuai dengan 

indikator, tata bahasa, konten, kesesuaian tier 3 dengan tier 1, dan 

soal dapat mendiagnosis minskonsepsi 
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1 

Jika validator menyatakan bahwa butir soal tidak sesuai dengan 

indikator, tata bahasa, konten, kesesuaian tier 3 dengan tier 1, dan 

soal dapat mendiagnosis minskonsepsi 

 

Pada setiap butir soal, validator harus membubuhkan tanda ceklist ( ) 

pada kolom kesesuaian serta memberikan saran terhadap instrumen yang 

telah dibuat. Perumusan untuk melihat hasil validasi oleh validator dapat 

dilihat sebagai berikut.  

                            P  
           

             
.................................................Pers. 3.1 

Kemudian masing-masing nilai validitas dirata-ratakan dari jumlah 

validator. Dalam  penelitian  untuk menentukan nilai validitas dilakukan 

oleh tiga orang ahli atau validator yaitu dosen.  

 Adapun untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka kriteria 

validitas dapat dikategorikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Instrumen Tes 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan  

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang  

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah  

(Arifin, 2013) 

b. Uji reliabilitas 

 Reliabilitas adalah ukuran sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang konsisten. Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data yang sesuai dengan kenyataannya dan menjadi suatu keajegan soal 

(Arikunto, 2003). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat tetap konsisten jika 
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pengukuran diulang. Dalam penelitian ini, untuk menghitung nilai 

reliabilitas digunakan uji reliabilitas seluruh butir soal dengan 

membedakan kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah.  

 Pengujian reliabilitas instrumen Four Tier Test dilakukan dengan 

menggunakan rumus yang ditemukan oleh Kuder dan Richardson KR-21 

(dalam Arikunto, 2012), yaitu : 

                                  (
 

   
) (  

 (   )

   
 ).............................................Pers. 3.2 

 Keterangan : 

 r11  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

n     : banyaknya item 

   :  rerata skor total 

  
  : varian total 

 Adapun untuk menginterpretasikan tingkat reliabilitas, maka kriteria 

reliabilitas dapat dikategorikan dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Koefisien Korelasi Reliabilitas  

           

(Arikunto, 2013) 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (Arikunto, 2012) dan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi. Dalam menentukan nilai daya pembeda dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 

Besarnya nilai     Interpretasi 

0,81      1,00 Sangat Tinggi 

0,61      0,80 Tinggi 

0,41      0,60 Cukup 

0,21        0,40 Rendah 

0,00       0,21 Sangat Rendah  
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.....................................................Pers. 3.3 

Keterangan :   

D   = daya pembeda  

  = jumlah siswa dari kelompok atas yang menjawab benar pada soal  

yang dianalisis 

  = jumlah siswa dari kelompok bawah yang menjawab benar pada soal 

yang dianalisis 

  = jumlah siswa kelompok atas 

  = jumlah siswa kelompok bawah 

Berikut disajikan tabel kriteria indeks daya pembeda pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4 Kriteria Indeks Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Kategori 

0,00 < D < 0,20 Jelek 

0,21 < D < 0,40 Cukup 

0,41 < D < 0,70 Baik 

0,71 < D <  1,00 Baik Sekali 

                         (Arikunto, 2013) 

d. Tingkat Kemudahan 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal 

disebut indeks kemudahan (Arikunto, 2013). Peneliti menentukan indeks 

kemudahan butir soal Four Tier Test dengan persamaan rumus sebagai 

berikut. 

                                 P = 
 

  
......................................................... Pers. 3.5  

Keterangan : 

P = Tingkat Kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js = Jumlah seluruh siswa tes 
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Kriteria indeks tingkat kemudahan ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Interpretasi Tingkat Kemudahan Item Soal  

Nilai P Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2012) 

Berdasarkan analisis butir soal yang terdiri dari validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan tingkat kemudahan yang telah dilakukan, berikut 

rekapitulasi hasil uji coba tes instrumen Four Tier Test pada materi Usaha 

dan Energi. 
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Analisis Butir Instrumen Four Tier Test 

No. 
Soal 

Dimensi 
Kognitif Validitas Reliabilitas Tingkat Kesukaran 

Daya Pembeda  
 

 
Keterangan 

1. C2 0,87 Sangat Tinggi 

0
,8

2
 (

S
a
n

g
a
t 

T
in

g
g

i)
 

0,167 Sukar 0,000 Jelek Dibuang 

2. C3 0,73 Tinggi 0,611 Sedang 0,167 Jelek Digunakan 
3. C3 0,80 Tinggi 0,056 Sukar 0,500 Baik Digunakan 

4. C3 0,72 Tinggi 0,750 Mudah 0,444 Baik Digunakan 
5. C3 0,78 Tinggi 0,667 Sedang 0,111 Jelek Digunakan 

6. C2 0,83 Sangat Tinggi 0,083 Sukar 0,444 Baik Digunakan 

7. C4 0,98 Sangat Tinggi 0,056 Sukar 0,389 Cukup Digunakan 

8. C3 0,73 Tinggi 0,222 Sukar 0,389 Cukup Digunakan 

9. C2 0,82 Sangat Tinggi 0,083 Sukar 0,333 Cukup Digunakan 

10. C2 0,82 Sangat Tinggi 0,583 Sedang 0,111 Jelek Digunakan 

11. C4 0,85 Sangat Tinggi 0,528 Sedang 0,167 Jelek Digunakan 

12. C4 0,87 Sangat Tinggi 0,722 Mudah 0,278 Cukup Digunakan 

13. C4 0,82 Sangat Tinggi 0,500 Sedang 0,333 Cukup Digunakan 

14. C4 0,83 Sangat Tinggi 0,417 Sedang 0,111 Jelek Digunakan 

15. C2 0,97 Sangat Tinggi 0,556 Sedang 0,278 Cukup Digunakan 

16. C4 0,93 Sangat Tinggi 0,028 Sukar 0,722 Baik Sekali Digunakan 

17. C2 0,65 Tinggi 0,139 Sukar 0,222 Cukup Digunakan 

18. C3 0,95 Sangat Tinggi 0,472 Sedang 0,056 Jelek Digunakan 

19. C4 0,87 Sangat Tinggi 0,444 Sedang -0,056 Jelek Dibuang 

20. C2 0,95 Sangat Tinggi 0,556 Sedang 0,278 Cukup Digunakan 
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 Berdasarkan tabel di atas, dari 20 butir soal secara keseluruhan, 

setelah  dilakukan pengolahan maka koefisien korelasi validitas instrumen 

yang dihasilkan dalam penelitian termasuk kedalam rentang 0,65 – 1 

dengan interpretasi tinggi dan nilai koefisien reliabilitas soal tes sebesar 

0,82 dengan interpretasi sangat tinggi. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa soal instrumen Four Tier Test ini akan memperoleh 

hasil yang konsisten walaupun dilakukan pada orang, waktu dan tempat 

yang berbeda.  

Berdasarkan pengolahan data yang telah dipaparkan, dari 20 butir soal 

terdapat 2 butir soal yang tidak digunakan, sehingga dalam penelitian 

digunakan 18 butir soal. Untuk penentuan instrumen soal yang digunakan, 

berdasarkan hasil perbandingan nilai rekapitulasi analisis instrumen. 

Sebagai contoh perbandingan nilai rekapitulasi pada nomor 18 dan nomor 

19. Hasil rekapitulasi dari kedua soal memiliki kategori yang sama, namun 

daya pembeda pada nomer 19 bernilai negatif sehingga pada nomer 19 

instrumen soal tidak digunakan dan pada nomer 18 digunakan.  

E. Prosedur Penelitian 

Agar langkah penelitian dapat berlangsung efektif, maka perlu disusun 

tahapan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Tahap Pendahuluan 

1) Studi pendahuluan dengan melakukan wawancara dengan guru 

Fisika dan observasi kegiatan pembelajaran 

2) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah  

3) Menentukan materi penelitian 

4) Menentukan sekolah sebagai lokasi dan subjek pelaksanaan 

penelitian 

5) Menentukan metode penelitian yang akan digunakan 

6) Mengkaji model pembelajaran Think Pair Share Berbantuan 

PDEODE*E untuk menimalisasi miskonsepsi siswa berdasarkan 

literasi.  
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b. Tahap Penyusunan Tes Diagnosis Miskonsepsi dan Pembelajaran 

1) Menganalisis kurikulum dan materi ajar usaha dan energi fisika 

SMA 

2) Menelaah tes diagnosis miskonsepsi dari berbagai literatur 

3) Pembuatan kisi-kisi soal Four Tier Test dan membuat soal. 

4) Pembuatan soal Four Tier Test 

5) Pembuatan kunci jawaban 

6) Judgement instrumen Four Tier Test 

7) Revisi soal Four Tier Test. 

8) Uji coba instrumen Four Tier Test 

9) Menghitung validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kemudahan instrumen. 

10) Menyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi rencana 

pelaksanaan pembelajran (RPP), bahan ajar berupa lembar kerja 

berbasis strategi PDEODE*E 

11) Mempersiapkan dan mengurus surat izin penelitian 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Pemberian Four Tier Test pada subjek penelitian yang telah 

ditentukan untuk melihat miskonsepsi sebagai pretest. 

2) Penerapan pembelajaran Think Pair Share Berbantuan PDEODE*E 

untuk menimalisasi miskonsepsi siswa. 

3) Posttest menggunakan Four Tier Test untuk melihat pengurangan 

miskonsepsi siswa. 

d. Tahap Akhir 

1) Pengumpulan data hasil Four Tier Test dari subjek yang telah 

dijadikan penelitian. 

2) Pengolahan dan analisis data hasil Four Tier Test untuk melihat 

pengurangan miskonsepsi siswa. 

3) Membuat simpulan hasil miskonsepsi siswa atas penerapan 

pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E untuk 

menimalisasi miskonsepsi siswa. 

4) Membuat laporan penelitian. 
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Berikut adalah bagan alur penelitian dari seluruh prosedur 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Bagan Alur Penelitian 
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F. Analisi Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka diperoleh data kuantitatif 

dan data kualitatif. Adapun untuk mengolah data penelitian dapat 

digunakan teknik pengolahan data sebagai berikut.  

a. Tes diagnostik miskonsepsi 

Perhitungan tes diagnostik konsepsi siswa dilakukan secara manual 

berdasarkan kombinasi jawaban pada Four Tier Test. Disajikan Tabel 

3.7 mengenai teknik analisis kombinasi jawaban pada Four Tier Test 

yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

Tabel 3.7 Teknik Analisis Kombinasi Jawaban pada Four tier Test. 

Kategori Opsi Tingkat 

Keyakinan 

Alasan Tingkat 

Keyakinan 

Paham Konsep B Yakin B Yakin 

Paham Sebagian 

B Yakin B Tidak Yakin 

B Tidak Yakin B Yakin 

B Tidak Yakin B Tidak Yakin 

B Yakin S Yakin 

B Yakin S Tidak Yakin 

B Tidak Yakin S Yakin 

B Tidak Yakin S Tidak Yakin 

S Yakin B Yakin 

S Yakin B Tidak Yakin 

S Tidak Yakin B Yakin 

S Tidak Yakin B Tidak Yakin 

Miskonsepsi S Yakin S Yakin 

Tidak Paham 

Konsep 

S Yakin  S Tidak Yakin 

S Tidak Yakin S Yakin 

S Tidak Yakin S Tidak Yakin 

Tidak dapat 

dikodekan 
Apabila salah satu, dua , tiga atau semuanya tidak diisi 

(Samsudin, 2016) 

Berdasarkan hasil analisis kombinasai jawaban Four Tier Test, 

didapatkan pengolahan data untuk mengukur perubahan miskonsepsi, 
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profil konsepsi, tipe perubahan miskonsepsi dan tipe perubahan 

konsepsi siswa. Berikut pengolahannya: 

1) Perbandingan Perubahan Miskonsepsi Siswa Pada Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Penilaian skor gain yang dinormalisasi merupakan pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur perubahan miskonsepsi kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Pengukuran ini diolah dari nilai pretest dan posttest. 

Penurunan kuantitas siswa yang mengalami miskonsepsi dihitung 

dengan persamaan N-Gain sebagai berikut. 

                  〈 〉  
                                                 

                               
.Pers.3.7 

 

Keterangan: 

Spost : Nilai persentase miskonsepsi pada post-test 

Spre : Nilai persentase miskonsepsi pada pre-test 

Smaks : Nilai maksimum ideal  

Untuk menginterpretasikan nilai gain yang dinormalisasi <g> 

diperoleh dari perhitungan diatas, dan digunakan kriteria gain yang 

dinormalisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 Kriteria Gain yang dinormalisasi 

<g> Kriteria 

<g> ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ <g> < 0,7 Sedang 

<g> < 0,3 Rendah 

(Hake, 1999)  

2) Profil Konsepsi Siswa 

Berdasarkan hasil analisis kombinasi jawaban, untuk membuat 

persentase profil konsepsi menggunakan persamaan berikut. 

  
   

   
     .......................................Pers. 3.6  

Keterangan : 

    = Jumlah siswa yang mengalami tipe konsepsi pada seluruh soal 

     = Jumlah siswa dikali dengan jumlah soal 
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Profil konsepsi siswa dihitung dari hasil perubahan nilai pretest dan 

postest pada kelas eksperimen, yaitu sebelum dan setelah diterapkan 

model pembelajaran Think Pair Share berbantuan PDEODE*E.  

3) Tipe perubahan miskonsepsi siswa pada kelas eksperimen 

Perubahan miskonsepsi menjadi salah satu bahasan penting dalam 

penelitian ini. Perubahan miskonsepsi dapat diukur berdasarkan 

jawaban pretest dan posttest siswa. Berikut pengolahan data tipe 

perubahan miskonsepsi. 

Tipe perubahan (%) = (SMpretest%) – (SMpostest%).....Pers.3.7 

Keterangan : 

SMpretest : Persentase jumlah siswa mengalami miskonsepsi pada saat 

prestest 

SMpostest : Persentase Jumlah siswa mengalami miskonsepsi pada saat 

posttet 

Kemudian dari hasil tipe perubahan dikategorikan menjadi 3 

kategori. Yaitu tipe perubahan positif (+), tipe perubahan negtif (-), dan 

tidak mengalami perubahan“no change”.  

1. Tipe perubahan positif (+), jika siswa mengalami penurunan 

miskonsepsi ditunjukkan dengan persentase pengurangan bernilai 

positif.  

2. Tipe perubahan negatif (-), jika siswa mengalami peningkatan 

miskonsepsi ditunjukkan dengan persentase pengurangan bernilai 

negatif.  

3. Tipe “no change”, jika siswa tidak mengalami perubahan 

miskonsepsi ditunjukkan dengan persentase pengurangan bernilai 

0.  

b. Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan siswa diolah untuk menjadi data pendukung 

keterlakasanaan dalam pembelajaran. Masing-masing siswa diberikan 

LKS PDEODE*E yang instruksi tahapannya sudah tertera jelas pada 

LKS. Analisis jawaban ini didapat dari hasil jawaban, prediksi, 



51 
 

 
 

analisis dan diskusi siswa selama kegiatan pembelajaran. Namun tidak 

dinilai secara kuantitatif. Hasil jawaban ini digunakan juga sebagai 

pembahasan data pendukung dalam  menjawab pertanyaan penelitian 

yang peneliti rumuskan.  

c. Lembar observasi 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 2 

kegiatan. Yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa. Lembar observassi 

ini diolah untuk mengetahui persentase keterlaksanaan pembelajaran 

Think Pair Share berbantuan PDEODE*E. Pengamat (obsever) mengisi 

lembar observasi dalam skala likert 1-5 dengan cara mencontrengnya. 

Kemudian penilaian skala likert dikategorikan menjadi dua berdasarkan 

rubrik. Yaitu dikatakan “Terlaksana” jika skala likert terisi 3-4 dan 

“Tidak terlaksana” jika skala likert bernilai 1-2. 

Data yang diperoleh dari lembar observasi diolah dengan cara 

menghitung jumlah seluruh observer yang memilih item-item yang 

tersedia, kemudian jumlah tersebut diubah kedalam bentuk persentase 

dengan cara sebagai berikut (Budiarti, 2007) : 

                                        R  = 
 

 
 x100%........................................................Pers.3.8 

Keterangan : 

R : Persentase observer yang menyatakan keterlaksanan tahapan model 

oleh guru atau siswa 

P : Jumlah skor observer yang menyatakan keterlaksanaan tahapan 

model oleh guru atau siswa 

F : Jumlah skor ideal observer yang menyatakan keterlaksanaan tahapan 

model oleh guru atau siswa 

Untuk mempermudah analisis hasil persentase lembar observasi 

tersebut digunakan kriteria persentase keterlaksanaan seperti pada Tabel 

3.9.  
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Tabel 3.9 Kriteria Persentase Keterlaksanaan Tahapan Model 

R% Kriteria 

R = 0 Tak satu tahapan pun 

0 < R < 25 Sebagian kecil tahapan 

25 < R < 50 Hampir setengah tahapan 

R = 50  Setengah tahapan 

50 < R < 75 Sebagian besar tahapan 

75 < R < 100 Hampir seluruh tahapan 

R =100 Seluruh tahapan 

     (Budiarti, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


