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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Lokasi : SMA Negeri 3 Bandung 

Waktu : Senin dan Selasa, 27-28 Mei 2013 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X di SMA Negeri 3 Bandung  

yang terdiri dari 9 kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X IPASMA 

Negeri 3 Bandung sebanyak 150 siswa. Terdiri dari kelas X IPA 1, X IPA 2, X 

IPA 3, X IPA 4, dan X IPA 6 dengan jumlah rata-rata setiap kelas 30 siswa. 

Sampel dipilih secara purposif atas pertimbangan homogenitas rata-rata nilai kelas 

yang berada pada quadran tinggi. 

Dipilihnya SMA Negeri 3 Bandung sebagai tempat pelaksanaan penelitian 

berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: 

1.Sekolah yang cukup tua usianya di kota Bandung dan dibimbing oleh 

guru-guru yang sudah cukup berpengalaman 

2.Sekolah cluster satu dengan siswa-siswa unggulan 

3.Belum pernah diadakan penelitian tentang miskonsepsi dalam bidang 

pendidikan biologi 

4.Menggunakan kurikulum adopsi-adaptasi KTSP 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Osmosis and Diffusion Conceptual Assesment (ODCA) 

Instrumen ODCA yang merupakan instrument conceptual assessment 

valid berupa butir pilihan ganda bertingkat dikembangkan oleh Fisher et al 

selama dua tahun (2007-2009) untuk menganalisis pemahaman siswa 
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tentang konsep osmosis dan difusi. Instrumen ODCA merupakan edisi 

revisi dari instrumen DODT (Diffusion and Osmosis Diagnostic Test) 

versi Odom dan Barrow (1993). Instrumen ODCA diperoleh dari 

menghilangkan enam item pilihan ganda bertingkat dan memodifikasi 

enam item pilihan ganda bertingkat lainnya dari DODT serta 

menambahkan tiga item pilihan ganda bertingkat baru sehingga 

menghasilkan sebuah instrumen conceptual assessment valid baru yang 

lebih singkat. Instrumen ODCA mencakup kemampuan kognitif yang 

relatif tinggi karena memiliki fokus terhadap pengujian alasan siswa 

tentang mekanisme biologis osmosis dan difusi. Instrumen ODCA disusun 

oleh 8 pasang butir atau16 pertanyaan (Fisher et al, 2011). 

2. Konsep osmosis dan difusi  

Difusi adalah pergerakan molekul zat sehingga tersebar merata di dalam 

ruang yang tersedia, setiap molekul bergerak secara acak dari konsentrasi 

tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis adalah difusi molekul air melintasi 

membran semipermeabel, dari larutan berkonsentrasi rendah (hipotonis) ke 

larutan yang berkonsentrasi tinggi (hipertonis) (Campbell et al., 2010 ).  

3. Miskonsepsi 

Miskonsepsi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

ide-ide yang tidak konsisten atau bertentangan dengan pendapat umum 

yang disepakati para ilmuwan (Tekkaya, 2002). Miskonsepsi 

menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa yang diperoleh dari suatu 

proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh kesulitan belajar.Siswa 

dinyatakan mengalami miskonsepsi apabila pola jawaban dalam mengisi 

instrumen ODCA berupa salah-salah (SS), salah-benar (SB), dan benar-

salah (BS) (Abraham et al.dalam Kustiyah, 2007)dan dipilih oleh 

sedikitnya 10% siswa (Fisher et al., 2011). 

4. Kesulitan belajar  
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Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan dimana siswa tidak dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Proses belajar siswa 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal (berasal dari dalam diri 

sendiri) maupun eksternal (berasal dari dunia luar/lingkungan) yang 

apabila tidak dikendalikan dapat menciptakan lingkungan dan  kegiatan 

belajar yang tidak kondusif sehingga menimbulkan kesulitan belajar 

(Yusuf & Nurihsan, 2009; Slameto, 2010). Kesulitan belajar dapat dilihat 

dari rendah atau menurunnya hasil  belajar siswa (Djamarah, 2008). 

Kesulitan belajar di ungkap melalui instrumen DCM kesulitan belajar. 

 

D.  Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis miskonsepsidan kesulitan 

belajar pada konsep osmosis dan difusi yaitu butir ODCA, dan DCM kesulitan 

belajar. 

1. Osmosis and Diffusion Conceptual Assesment (ODCA) 

Butir ODCA sebagai instrumen yang sudah sah dan dikembangkan oleh 

Fisher et al.(2011), merupakan butir pilihan ganda bertingkat untuk 

menganalisis pemahaman siswa tentang konsep osmosis dan difusi. 

ODCA disusun dalam 8 pasangbutir atau 16 pertanyaan. Butir pertama 

menanyakan tentang “Apa yang terjadi jika …?” (“Apa?”), dan 

mengharuskan siswa untuk menganalisis situasi dan/atau membuat sebuah 

prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam suatu situasi dan 

memberikan suatu kondisi yang spesifik. Butir kedua menanyakan alasan 

(“Kenapa?”) sebagai respon dari jawaban butir pertama. 

Hasil jawaban butir pilihan ganda bertingkat mempunyai kemungkinan 

sebanyak 5 (lima), yaitu: a) Tidak memilih jawaban dan alasan atau salah 

satunya (TJ), b) Jawaban salah – alasan salah (SS), c) Jawaban salah – 

alasan benar (SB), d) Jawaban benar – alasan salah (BS), dan e) Jawaban 

benar – alasan benar (BB) (Kustiyah, 2007). 
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2. Daftar Cek Masalah (DCM) 

Instrumen DCM dibuat oleh peneliti dan divalidasi oleh pembimbing,  

digunakan untuk mengungkap kesulitan belajar yang dialami siswa. DCM 

berisi pilihan ragam kesulitan belajar yang mungkin dialami siswa selama 

mempelajari konsep osmosis dan difusi. Siswa dapat memilih satu atau 

lebih dari delapan ragam kesulitan belajar, dan menambahkan satu 

kesulitan belajar tambahan (jika ada) di baris yang sudah disediakan. 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Pembelajaran konsep osmosis dan difusi oleh guru mata pelajaran 

Biologi 

2. Pengisian soal ODCA oleh siswa secara tertulis 

3. Pengisian DCM kesulitan belajar oleh siswa secara tertulis 

4. Dokumentasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah kegiatan 

penelitian dilakukan terhadap proses penelitian dimulai dari pengisian 

soal ODCA dan DCM sampai pengumpulan data di setiap kelas sampel. 

 

F. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui statistika 

deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data ODCA, sedangkan analisis 

kualitatif dilakukan pada data DCM. Statistik deskriptif adalah statistik yang 

mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis  data angka, agar dapat 

memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, 

peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna  tertentu  

dan para evaluator dapat dengan lebih mudah memahami fenomena yang muncul 

dari para siswa (Sudijono, 2009; Sukardi, 2011). 

Pengolahan data secara kuantitatif dihitung dalam bentuk persentase 

jumlah siswa yang memahami konsep dan mengalami kesulitan belajar dengan 

rumus sebagai berikut(Sudijono, 2009). 

P    =     f   x 100% 

      N 
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f = frekuensi yang dicari persentasenya 

N= Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

p = angka persentase 

 

Agar lebih mudah dipahami, maka rumus diatas dikonversikan menjadi 

rumus dibawah ini: 

 

% x =  siswa pada item x 100% 

 total siswa 

Untuk persentasi jumlah siswa yang memunculkan aspek pemahaman 

konsep ditafsirkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kategori Kemampuan Pemahaman Konsep 

Nilai (%) KategoriKemampuan 

81-100 SangatBaik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 SangatKurang 

 

Untuk persentasi jumlah siswa yang memunculkan aspek kesulitanbelajar 

ditafsirkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Kategori Persentase Kesulitan Belajar 

Nilai (%) Tafsiran 

0 Tidak satupun 

1- 30 Sebagian kecil 

31 – 49 Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

51-80 Sebagian besar 

81-99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

 

Persentase pemahaman konsep siswa yang dianalisis melalui instrumen 

ODCA (lampiran B1) dapat dicontohkan seperti pada tabel berikut: 



45 
 

 
Nurhely Hidayat Dian Pertiwi, 2013 
Analisis Miskonsepsi Dan Kesulitan Belajar Konsep Asimasis Dalam Difusi Dengan Instrumen 
Osmosis And Diffusion Conceptual Assessment (ODCA) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Tabel Persentase Pengetahuan dan Pemahaman Konsep 

Osmosis dan Difusi Siswa 

No. Item ODCA Pengetahuan Pemahaman 

1/ 2 X X 

3/ 4 X X 

5/6 X X 

7/8 X X 

9/10 X X 

11/12 X X 

13/14 X X 

15/16 X X 

17/18 X X 

 

Persentase jawaban DCM kesulitan belajar (lampiran B2) siswa dapat 

dicontohkan seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Tabel Analisis DCM Kesulitan Belajar Siswa 

No. Kesulitan Belajar 
Persentase  

(%) 

1 Proses osmosis dan difusi sulit untuk dibedakan X 

2 Sulit memahami kegunaan proses osmosis dan difusi X 

3 Molekul-molekul yang berpindah tidak tampak oleh mata X 

4 Sulit membayangkan proses yang terjadi X 

5 Banyak istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing X 

6 Sarana dan prasarana praktikum osmosis dan difusi kurang memadai X 

7 
Media yang digunakan dalam mempelajari osmosis dan difusi masih  

kurang                                                                             

X 

8 Suasana kelas tidak kondusif untuk belajar proses osmosis dan difusi  X 

9 .................................................................................................................. X 
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G. ALUR PENELITIAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap persiapan 
Penyusunan  proposal dan 

skripsi 

Pertimbangan instrumen 

pendukung oleh 

pembimbing 

Penentuan subjek 

penelitian 

Pembuatan instrumen 

pendukung 

2. Tahap pelaksanaan Pengambilan data ODCA 

Pengambilan data DCM 

kesulitan belajar 

Dokumentasi pelaksanaan 

Pengolahan data 3. kesimpulan 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 


