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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis menentukan lokasi dan 

subjek penelitian dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data 

sesuai tujuan yang diharapkan. Lokasi dan subjek penelitian merupakan bagian 

dari sumber data yang dimaksud. Lokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dapat diartikan sebagai letak atau tempat. Lokasi penelitian berarti tempat dimana 

penelitian dilakukan. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah salahsatu Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Purwakarta. 

Sumber data lain berupa subjek penelitian dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu Populasi dan Sampel. Populasi menurut Sugiyono (2012: 80) adalah 

“…wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan kebutuhan penelitian, populasi 

yang diambil adalah seluruh siswa kelas XII jurusan Ilmu Pengetahuan Alam di 

salahsatu Sekolah Menengah Atas di Kota Purwakarta. Sugiyono (2012: 81) 

menjelaskan bahwa “Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Maka dalam penelitian ini sampel yang dipilih 

adalah siswa kelas XII IPA 4 dengan teknik purposive sampling, yaitu “…teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2012: 85). 

Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peringkat prestasi 

belajar siswa dibandingkan kelas yang lain. Berdasarkan pertimbangan dari guru 

pembimbing penelitian di sekolah bersangkutan, kelas XII IPA 4 dipilih karena 

tingkatan prestasinya yang berada di keadaan sedang, sehingga apabila dilakukan 

generalisasi terhadap populasi hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan. 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

konsistensi konsepsi siswa berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh siswa, 

baik dalam rancangan penelitian maupun faktor di luar penelitian melalui upaya 

perolehan data mengenai model-model konsepsi yang terdapat pada diri siswa 

terkait konsep-konsep spesifik dalam materi Gelombang. Setelah diperoleh data 

model-model konsepsi, data tersebut dirancang menjadi sebuah instrumen 

diagnostik untuk menganalisis konsistensi model konsepsi yang dimiliki siswa 

dalam kelas tersebut. Metode modifikasi instrumen diagnostik ini pertama kali 

dikembangkan oleh Bao, et al. (2002) pada penelitian mengenai model konsepsi 

siswa, kemudian dikembangkan menjadi metode diagnostik yang utuh pada 

penelitian selanjutnya oleh Bao dan Redish (2006). Instrumen diagnostik 

berdasarkan hasil penelitian ini pernah dikembangkan oleh Tongchai, et al. (2008) 

terkait materi Gelombang, yaitu Mechanical Waves Conceptual Survey (MWCS). 

Karena penelitian ini dilakukan dengan cara memotret kejadian sebenarnya dan 

bermaksud menganalisis pola-pola yang ditemukan, maka penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan pada satu kelompok 

siswa tanpa adanya kelas kontrol. 

Paradigma mengenai penelitian ini sendiri disimpulkan dari berbagai 

pendapat, yakni bahwa : 

1. “…penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain…” (Arikunto, 2010: 3)  

2. Tipe penelitian deskriptif didasarkan pada pertanyaan bagaimana. 

(Gulo, 2002) 

3. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian pendahuluan dan 

digunakan bersama-sama dengan hampir semua jenis penelitian, 

misalnya untuk menentukan kriteria subjek studi” (Budiarto, 2004) 

4. “…dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi  atau 

kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga 

dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui 

hubungan atas satu variabel kepada variabel lain” (Sulipan, 2011) 



29 
 

Riska Mardiana, 2013 

ANALISIS KONSISTENSI KONSEPSI SISWA MENGGUNAKAN MODEL ANALYSIS BERDASARKAN 

PENGALAMAN BELAJAR FISIKA PADA MATERI GELOMBANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data faktual 

mengenai konsistensi konsepsi siswa serta menganalisis pola yang diperoleh 

terkait konsistensi konsepsi apabila dihubungkan dengan pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian yang baru, maka 

sebagaimana dijelaskan Dr. Eko Budiarto (2004) diharapkan penelitian ini dapat 

dikembangkan di masa mendatang dalam bentuk penelitian lainnya.  

 

C. Definisi Operasional 

 Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini, maka perlu adanya 

definisi operasional yang akan memudahkan dalam melakukan penelitian.  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

 Konsistensi Konsepsi Siswa adalah ketetapan siswa dalam menggunakan 

model konsepsi tertentu dalam menjawab soal diagnostik terkait konsep-

konsep dalam materi Gelombang. Hal ini dilihat dari jawaban siswa terhadap 

seri soal yang menanyakan konsep yang sama. Siswa dikatakan konsisten 

pada satu model konsepsi apabila dalam menjawab seri pertanyaan terkait 

konsep yang sama, siswa memberikan jawaban yang merepresentasikan model 

konsep yang sama. Siswa dikatakan inkonsisten apabila siswa memilih 

jawaban yang merepresentasikan model konsepsi yang berbeda antara satu 

pertanyaan dengan pertanyaan lain dalam satu seri pertanyaan terkait konsep 

yang sama. (Tongchai, et. al, 2011). Konsistensi konsepsi siswa diperoleh 

melalui teknik Model Analysis yaitu berdasarkan representasi matriks densitas. 

 Model Analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis 

konsistensi penggunaan model konsepsi oleh siswa. Teknik analisis ini 

pertama kali dikembangkan oleh Bao, et al. (2002), kemudian dikembangkan 

menjadi perhitungan yang lebih rinci dengan menggunakan matriks densitas 

oleh Bao dan Redish (2006). Teknik ini dilakukan dengan cara menggali data 

model-model konsepsi siswa melalui soal uraian, kemudian pola jawaban 

tersebut dijadikan butir opsi dalam soal pilihan ganda yang dihasilkan dari 

modifikasi soal uraian sebelumnya. Kemudian soal pilihan ganda tersebut 

diujikan kembali kepada siswa. Hasil pengujian siswa kemudian diolah dalam 
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bentuk matriks densitas yang memberikan informasi mengenai konsistensi 

konsepsi. 

 Pengalaman Belajar Fisika adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa, 

baik melalui pembelajaran (dari rancangan penelitian) maupun hal lainnya 

seperti prestasi belajar di tingkatan sebelumnya, buku teks yang dijadikan 

sumber belajar, minat terhadap pembelajaran Fisika di sekolah, dan 

sebagainya yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pembelajaran, 

dalam hal ini konsistensi konsepsi siswa. Data mengenai pengalaman belajar 

Fisika diperoleh melalui angket serta pengumpulan data nilai Fisika siswa di 

rapor dan peringkat siswa. 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian adalah langkah-langkah dalam penelitian. Pada 

penelitian ini prosedur yang digunakan digambarkan pada bagan di bawah ini. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan melalui literatur 

b. Merumuskan masalah penelitian 

c. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tujuan/kompetensi dasar yang hendak dicapai 

d. Membuat dan menyusun perangkat pembelajaran serta instrumen penelitian.  

e. Mengkonsultasikan instrumen awal berupa soal terbuka/uraian kepada dosen 

pembimbing skripsi 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan perlakuan kepada sampel berupa pembelajaran Fisika pada 

materi Gelombang dengan model pembelajaran Learning Cycle 3E 

b. Memberikan tes berupa soal uraian/terbuka setiap usai pertemuan 

c. Menganalisis dan mengelompokkan pola jawaban siswa menjadi model-

model konsepsi 

d. Memodifikasi soal uraian/terbuka menjadi soal pilihan ganda berdasarkan 

model-model konsepsi yang telah dianalisis sebelumnya 

e. Mengkonsultasikan instrumen akhir hasil modifikasi kepada dua dosen dan 

satu guru pembimbing di sekolah tempat penelitian 

f. Memperbaiki instrumen akhir berdasarkan hasil judgement kualitatif dan 

kuantitaif  

g. Mengujikan instrument akhir kepada siswa (posttest) 

 

3. Tahap Akhir 

a. Mengolah dan menganalisis data penelitian 

b. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan data. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Instrumen awal (Soal Uraian/Terbuka) 

Instrumen awal ini berupa soal uraian berjumlah 37 butir pertanyaan. 

Instrumen ini menguji 16 indikator pembelajaran/konsep yang telah 

ditentukan. Instrumen ini berupa pertanyaan terbuka yang harus dijawab oleh 

siswa dengan disertai alasan 

2. Instrumen uji konsistensi konsepsi siswa (Instrumen Hasil Modifikasi) 

Instrumen ini merupakan instrumen hasil modifikasi dari instrumen 

sebelumnya yang berupa uraian. Instrumen ini berupa pilihan ganda, terdiri 

dari 37 pertanyaan yang sama dengan soal uraian sebelumnya. Masing-masing 

konsep/indikator diuji melalui instrumen ini dalam bentuk seri-seri 

pertanyaan. Satu indikator diuji dengan minimal dua pertanyaan 

 

3. Lembar angket 

Lembar angket berupa sejumlah pertanyaan-pertanyaan mengenai dimensi 

pengalaman belajar selain pembelajaran fisika yang dirancang oleh penulis. 

Lembar angket ini digunakan sebagai data pendukung hasil penelitian  

4. Lembar observasi 

Lembar observasi adalah lembar yang memuat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan di observasi oleh observer terkait keterlaksanaan pemberian 

pengalaman belajar yang dimaksud dalam penelitian ini  

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

 ”Di dalam penelitian data mempunyai kedudukan yang sangat penting, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis” (Suharsini Arikunto,1998: 159). Karena kedudukannya 

yang tinggi itulah, cara memperoleh data harus benar, begitu pula instrumen yang 
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digunakan dalam memperoleh data tersebut. Kualitas sebuah instrumen 

salahsatunya dinyatakan dalam validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid 

mampu mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur. Sementara instrumen 

yang reliabel akan memberikan hasil yang konsisten, artinya apabila diujikan pada 

waktu yang lain akan memberikan hasil yang sama. 

 Berikut proses pengembangan seluruh instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Instrumen Awal (Soal uraian/terbuka) 

Instrumen ini dikembangkan dari indikator pembelajaran yang dirancang oleh 

penulis. Dalam mengembangkan instrumen awal berbentuk uraian penulis 

memperoleh masukan-masukan dari dosen pembimbing skripsi. Uji validitas 

dan reliabilitas konstruk belum dilakukan pada soal ini, melainkan dilakukan 

pada instrumen hasil modifikasi berupa soal pilihan ganda. Instrumen ini 

diujikan pada siswa setiap usai proses pembelajaran di setiap pertemuan. 

Jawaban siswa pada instrumen ini disertai alasan, sehingga pola jawaban 

beralasan inilah yang dijadikan opsi dalam soal pilihan ganda hasil modifikasi 

tersebut. 

2. Instrumen Uji Konsistensi Konsepsi (Hasil Modifikasi) 

Instrumen ini dikembangkan dari hasil uji instrumen uraian pada siswa. Pola 

jawaban siswa dijadikan opsi dalam instrumen ini. Kemudian, uji coba 

instrumen dilakukan pada kelas yang telah memperoleh materi dari soal yang 

diuji cobakan. Pada pengembangan instrumen ini, dilakukan analisis uji tes 

yang terdiri dari validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

a. Analisis Uji Tes 

1) Validitas 

Sugiyono (2012: 121) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. “Valid berarti instrumen tersebut dapt digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono,2012: 121). Maka 
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untuk memperoleh data sesuai yang diharapkan, slahsatu analisis uji 

tes yang harus dilakukan adalah uji validitas.  

Uji validitas ini terdiri dari uji validitas konstruk, yaitu uji validitas 

yang diukur berlandaskan teori-teori tertentu dengan cara meminta 

pendapat para ahli. Uji validitas konstruk ini dilakukan pada proses 

judgement dengan dua dosen ahli dan satu guru pembimbing di lokasi 

penelitian. Kemudian sebuah instrumen juga perlu diuji validitas 

eksternalnya. “Validitas eksternal instrument diuji dengan cara 

membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara kriteria yang ada 

pada instrument dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.” 

(Sugiyono,2012: 129). Uji validitas eksternal ini dilakukan untuk 

mengetahui validitas instrument dalam mengukur variabel yang 

diteliti. Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji validitas tipe korelasi product momen pearson, yaitu: 

 

……………………..…(3.1) 

(Arikunto, 2010: 317) 

Dengan : 

XYr   = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X   = skor tiap butir soal 

Y  = skor total tiap butir soal 

N    = jumlah siswa 

Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari 

perhitungan diatas, digunakan kriteria validitas butir soal seperti yang 

ditunjukkan  pada  tabel 3.1 

Tabel 3.1 Interpretasi Validitas Butir 

 

Koefisien Korelasi Kriteria validitas 

0,800 - 1,00 Tinggi 

0,600 – 0, 800 Cukup 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY
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0,400 – 0,600 Agak Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat rendah 

(Arikunto, 2010: 319) 

2) Reliabilitas 

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama” (Sugiyono, 2012: 121). Dari penjelasan tersebut, 

reliabilitas menyatakan konsistensi sebuah instrumen dalam mengukur 

hal yang sama dan memberikan hasil yang sama.  

Dalam menginterpretasikan derajat reabilitas alat ukur dapat 

menggunakan kriteria yaitu: 

Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas 

 

 

(Arikunto dalam Dewi, 2013: 28) 

Pada penelitian ini, soal yang diujikan berjumlah 37 (ganjil), maka 

untuk menghitung realibilitas menggunakan rumus K-R 20, yaitu : 

Rumus    ………………………………..(3.2) 

(Arikunto, 2010: 231) 

di mana :  

  = reliabilitas instrumen 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

 ≤ 0,20 sangat rendah 

0,20 ≤ < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ <0,60 Sedang 

0,70 ≤ < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 
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k = banyaknya butir pertanyaan 

Vt = varians total 

p  = proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir 

(proporsi butir yang mendapat skor 1) 

p =  

q =  

 

3) Tingkat Kesukaran 

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

sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai 1,00. Indeks ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal 

dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu 

sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu 

mudah. Rumus untuk menghitung Tingkat Kesukaran (TK) adalah: 

         ….…………………………….(3.3) 

(Arikunto, 2011: 208) 

dengan 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 

Indeks Kesukaran Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2011: 210) 
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4) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa kelompok atas (upper class) dan siswa kelompok bawah 

(lower class). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut daya pembeda. Rumus untuk menentukan daya pembeda : 

                      ………………(3.4) 

(Arikunto, 2011: 213) 

dengan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Daya Pembeda Kategori 

0,00 – 0,20 Jelek (poor) 

0,20 – 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40 – 0,70 Baik (good) 

0,70 – 1,00 Baik Sekali (excellent) 

Negatif Dibuang 

(Arikunto, 2011: 218) 
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b. Hasil Uji Coba Tes 

Uji coba tes dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui kriteria soal 

tersebut, baik validitas, reliabilitas, hingga indeks per butir soal seperti daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran. Hasil uji coba tes akan menunjukkan kualitas 

soal tersebut. 

Soal uji coba tes dalam penelitian ini tersiri dari 37 soal. Dengan rincian 

yaitu 6 soal menguji konsep/indikator terkait elemen-elemen gelombang, 2 

soal menguji konsep/indikator terkait gelombang mekanik dan 

elektromagnetik, 2 soal menguji konsep/indikator terkait gelombang 

transversal dan gelombang longitudinal, 2 soal menguji konsep/indikator 

terkait persamaan gelombang berjalan, 4 soal menguji konsep/indikator terkait 

gejala gelombang secara umum, 2 soal menguji konsep/indikator terkait gejala 

pemantulan dan pembiasan, 2 soal menguji konsep/indikator terkait 

gelombang berdiri pada ujung tetap dan ujung bebas, 2 soal konsep/indikator 

terkait faktor yang mempengaruhi perambatan bunyi, 2 soal menguji 

konsep/indikator terkait bunyi sebagai gelombang mekanik, 2 soal menguji 

konsep/indikator terkait bunyi sebagai gelombang longitudinal, 4 soal menguji 

konsep/indikator terkait intensitas dan taraf intensitas, 2 soal menguji 

konsep/indikator terkait gejala gelombang bunyi, 2 soal menguji 

konsep/indikator terkait layangan bunyi, 2 soal menguji konsep/indikator 

terkait efek Doppler, dan 2 soal menguji konsep/indikator terkait gelombang 

berdiri pada pipa organa. Adapun rekapitulasi hasil uji coba tes tersebut 

dirangkum dalam tabel 3.5 berikut.  

Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Konsistensi Konsepsi 

       
No. 

soal 
Validitas Reliabilitas TK DP Keputusan Keterangan 

1 Cukup S
ed

an
g
 

Mudah Cukup Dipakai   

2 Sangat Rendah Sukar Jelek Dipakai   

3 Rendah Sukar Jelek Dipakai   
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4 Cukup Mudah Jelek Dibuang 

Tidak 

terdapat 

Model B 

dalam opsi 

5 Rendah Mudah Jelek Dipakai   

6 Rendah Sedang Jelek Dipakai   

7 Tinggi Sukar Jelek Dipakai   

8 Tinggi Sedang Cukup Dipakai   

9 Sangat Rendah Mudah Jelek Dipakai   

10 Cukup Mudah Jelek Dipakai   

11 Tinggi Mudah Jelek Dibuang 

Tidak 

memiliki 

pasangan soal 

12 Sangat Rendah Sedang Jelek Dipakai   

13 Sangat Rendah Mudah Jelek Dipakai   

14 Tidak Valid Sukar Jelek Dibuang Tidak Valid 

15 Tidak Valid Sukar Jelek Dibuang Tidak Valid 

16 Sangat Rendah Sedang Jelek Dipakai   

17 Rendah Mudah Cukup Dipakai   

18 Rendah Sedang Jelek Dipakai   

19 Cukup Sukar Jelek Dipakai   

20 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang Tidak Valid 

21 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang Tidak Valid 

22 Rendah Sedang Jelek Dipakai   

23 Cukup Mudah Jelek Dipakai   

24 Sangat Rendah Sukar Jelek Dipakai   

25 Sangat Rendah Mudah Jelek Dipakai   

26 Sangat Rendah Mudah Jelek Dipakai 

Tidak 

memiliki 

pasangan soal 

27 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang Tidak Valid 

28 Rendah Mudah Jelek Dipakai   

29 Sangat Rendah Sukar Jelek Dipakai   

30 Sangat Rendah Sukar Jelek Dipakai   

31 Sangat Rendah Sedang Jelek Dipakai   

32 Sangat Rendah Mudah Jelek Dipakai 

Tidak 

memiliki 

pasangan soal 

33 Tidak Valid Mudah Jelek Dibuang Tidak Valid 
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Dari hasil pengujian tersebut, dapat kita lihat bahwasanya beberapa soal 

tidak valid, sehingga ada beberapa soal yang tidak memiliki pasangan soal 

yang menanyakan konsep yang sama. Oleh karena itu, dari 33 soal yang 

diujikan, diambil 23 soal untuk digunakan sebagai data uji konsistensi 

konsepsi siswa di kelas tempat penelitian. Soal tersebut adalah 5 soal terkait 

konsep mengenai elemen-elemen gelombang (soal nomor 1,2,3,5 dan 6), 2 

soal terkait konsep mengenai karakteristik gelombang mekanik dan 

elektromagnetik (soal nomor 7-8), 2 soal terkait konsep mengenai 

karakteristik gelombang transversal dan longitudinal (soal nomor 9-10), 2 soal 

terkait konsep mengenai difraksi gelombang (soal nomor 12-13), 2 soal terkait 

konsep mengenai gelombang berdiri pada ujung tetap dan ujung bebas (soal 

nomor 16-17), 2 soal terkait konsep mengenai faktor yang mempengaruhi 

perambatan bunyi (soal nomor 18-19), 2 soal terkait konsep mengenai bunyi 

sebagai gelombang longitudinal (soal nomor 22-23), 2 soal terkait konsep 

mengenai Intensitas dan Taraf Intensitas gelombang (soal nomor 24-25), 2 

soal terkait konsep mengenai gejala gelombang pada bunyi (soal nomor 28-

29), dan 2 soal terkait konsep mengenai layangan bunyi (soal nomor 30-31). 

3. Lembar Angket 

Instrumen ini dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi pengalaman belajar 

yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu data mengenai minat siswa 

terhadap pembelajaran Fisika di sekolah, jam belajar siswa di luar sekolah, 

kesesuaian metode ajar guru dengan gaya belajar siswa, pengalaman siswa 

membaca artikel penemuan Fisika dan buku teks yang dijadikan sumber 

belajar siswa. Berikut kisi-kisi pengembangan angket pengalaman belajar 

tersebut : 

Tabel 3.6. Kisi-Kisi Pengembangan Angket 

No Dimensi 

Pengalaman 

Belajar 

Indikator Pertanyaan Pilihan  

dan Skor 

1 Minat terhadap 

pembelajaran 

Fisika di Sekolah 

 Siswa memiliki 

pendapat positif 

mengenai Fisika 

1. Bagaimana 

pendapatmu 

mengenai 

A. Menyenangkan (3) 

B. Membosankan (1) 

C. Biasa Saja (2) 
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 pembelajaran Fisika 

di Sekolah? 

 

 Siswa merasa 

nyaman dengan 

kondisi belajar 

di Sekolah 

2. Bagaimana kondisi 

belajar di Sekolah? 

A. Sangat Nyaman (3) 

B. Cukup Nyaman (2) 

C. Tidak Nyaman (1) 

2 Pengalaman 

belajar siswa di 

luar sekolah 

 Siswa belajar 

Fisika di luar 

sekolah 

3. Berapa jam rata-rata 

kamu mempelajari 

Fisika di luar sekolah? 

A. > 2 jam (3) 

B. 1-2 jam (2) 

C. < 1 jam (1) 

 Siswa belajar 

melalui 

bimbingan 

belajar, privat 

ataupun mandiri 

4. Bagaimana kamu 

mempelajari Fisika di 

luar sekolah? 

A. Mengikuti 

bimbingan belajar 

kelas (2) 

B. Mengikuti Les 

Privat (3) 

C. Belajar Mandiri (1) 

3 Kesesuaian 

metode ajar guru 

dengan gaya 

belajar siswa 

 Jawaban antara 

gaya belajar 

siswa dengan 

metode ajar guru 

sesuai 

5. Bagaimana guru 

biasanya mengajar 

Fisika di sekolah? 

6. Bagaimana cara 

belajar Fisika yang 

kamu sukai? 

A. Ceramah, sesuai 

dengan A. 

Mendengarkan 

penjelasan guru 

B. Diskusi/Tanya 

jawab, sesuai dengan 

B. Diskusi 

kelompok/Tanya 

jawab 

C. Percobaan, sesuai 

dengan C. Melakukan 

percobaan. 

Pasangan pilihan 

lainnya = tidak sesuai 

4 Pengalaman 

belajar Fisika 

berupa membaca 

artikel penemuan 

Fisika 

 Siswa sering 

membaca artikel 

penemuan Fisika 

7. Pernahkah kamu 

membaca artikel terkait 

penemuan Fisika atau 

semacamnya? 

A. Pernah/Jarang (1-2 

kali/bulan) (2) 

B. Sering (>2 

kali/bulan) (3) 

C. Tidak Pernah (1) 

 Siswa 

memperoleh 

artikel 

penemuan Fisika 

dengan usahanya 

sendiri 

8. Jika kamu pernah 

membaca artikel Fisika 

di atas, darimanakah 

kamu memperolehnya? 

A. Mencari 

sendiri/kegemaran (3) 

B. Dibelikan/ 

dipinjamkan oleh 

orang lain (2) 

C. Tidak sengaja 

melihat (1) 

5 Buku Teks yang 

dijadikan sumber 

belajar oleh siswa 

 Siswa memiliki 

buku teks yang 

dijadikan 

sumber belajar, 

9. Tuliskan sumber 

buku Fisika yang kamu 

gunakan! 

Bentuk soal ini uraian, 

siswa dikelompokkan 

kepada kelompok 

pengguna BSE saja, 

dan kelompok 
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baik satu 

ataupun lebih 

pengguna buku teks 

tambahan selain BSE 

 

4. Lembar Observasi 

 Instrumen ini dikembangkan dari skenario pembelajaran yang dirancang 

penulis. Instrumen ini menyediakan data mengenai keterlaksanaan 

pengalaman belajar yang telah dirancang, baik dari segi aktivitas guru maupun 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  

1. Instrumen awal (bentuk uraian) 

Instrumen ini ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai model-model 

konsepsi siswa yang digunakan untuk memodifikasi instrumen ini menjadi 

soal pilihan ganda. Selain data mengenai model konsepsi, data lain yang 

diperoleh dari instrumen ini adalah data miskonsepsi siswa pada materi 

gelombang. 

2. Instrumen Uji Konsepsi  

Arikunto (1998: 226) mengkategorikan tes menjadi dua, yaitu tes buatan 

guru dan tes terstandar. Dalam penelitian ini digunakan tes berupa tes 

buatan penulis, berupa soal uji konsepsi yang berbentuk uraian untuk 

memperoleh data mengenai model-model konsepsi yang dimiliki siswa. 

Soal tersebut kemudian dimodifikasi menjadi soal pilihan ganda dan 

dilakukan ujicoba untuk mengetahui kualitas soal tersebut. Setelah 

diujicoba, tes tersebut diujikan kepada kelas eksperimen dalam bentuk soal 

pilihan ganda. 

3. Angket  

Menurut Sugiyono (2012: 142) angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, 
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angket diberikan kepada siswa untuk memperoleh informasi/data 

mengenai dimensi-dimensi pengalaman belajar untuk mendukung hasil 

penelitian 

4. Observasi  

Sugiyono (2012: 145) menyatakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, dll. Dalam penelitian ini, observasi ditujukan untuk 

memperoleh data berkaitan dengan proses pemberian pengalaman belajar 

(proses belajar-mengajar) di kelas yang dijadikan sampel penelitian. 

Format observasi ini dibuat dalam bentuk checklist, sehingga dalam 

pengisiannya, observer memberikan tanda checklist pada keterlaksanaan 

langkah pembelajaran yang diterapkan berdasarkan skenario pembelajaran 

yang telah disusun. Sebelum proses pembelajaran, format ini 

dikoordinasikan kepada observer yang terlibat dalam proses penelitian 

agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap format observasi tersebut.  

 

H. Teknik Pengolahan Data 

1. Profil Miskonsepsi siswa pada materi Gelombang 

Data mengenai profil miskonsepsi ini diperoleh dari jawaban siswa pada 

instrumen awal yang berbentuk uraian. Jawaban siswa berikut alasannya 

dianalisis berdasarkan konsep yang seharusnya (konsep yang benar). 

Jawaban yang merupakan miskonsepsi dikelompokkan tersendiri ke dalam 

profil miskonsepsi. Data ini merupakan data kualitatif. 

2. Konsistensi Konsepsi Siswa setelah memperoleh 

pengalaman belajar materi Gelombang 

Data ini merupakan data kuantitaif. Hasil Uji konsistensi konsepsi diolah 

dengan metode Model Analysis sebagai berikut: 

a. Jawaban siswa dikategorikan sebagai : (1) Model Konsepsi yang tepat 

secara ilmiah, (2) Model konsepsi yang miskonsep, dan (3) Model 

konsepsi yang asal menebak. Disajikan sebagai :  

1)  artinya jumlah jawaban siswa ke-k yang termasuk Model (1) 
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2)  artinya jumlah jawaban siswa ke-k yang termasuk Model (2) 

3)  artinya jumlah jawaban siswa ke-k yang termasuk Model (3) 

Dimana . Dengan m = jumlah soal dalam satu 

seri pertanyaan terkait satu konsep/topik yang sama. 

b. Dengan menggunakan dan , disusun sebuah matriks 

(3x3) sebagai berikut: 

 

(Tongchai, et al., 2011: 4) 

Setelah dilakukan representasi matriks setiap siswa, pengolahan dilakukan 

dengan menyusun representasi matriks kelas, dengan cara menjumlahkan 

matriks seluruh siswa, sebagai berikut : 

 

 

 

3. Dimensi-dimensi pengalaman belajar siswa serta 

hubungannya dengan konsistensi konsepsi 

Siswa dikelompokkan ke dalam dua kelompok kelas untuk 

membandingkan konsistensi konsepsinya pada dua kondisi pengalaman 

belajar yang berbeda. Setiap dimensi pengalaman belajar dihubungkan 

dengan konsistensi konsepsi yang ditemukan, kemudian pola-pola tersebut 

dianalisis berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Data ini termasuk data 

kualitatif. 



46 
 

Riska Mardiana, 2013 

ANALISIS KONSISTENSI KONSEPSI SISWA MENGGUNAKAN MODEL ANALYSIS BERDASARKAN 

PENGALAMAN BELAJAR FISIKA PADA MATERI GELOMBANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Observasi Ketelaksanaan Pengalaman Belajar 

Observasi keterlaksanaan pengalaman belajar dilakukan dengan observasi 

langkah-langkah pembelajaran/ aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran. Format observasi dibuat dalam bentuk kolom checklist 

ya/tidak.  

Untuk mengetahui keterlaksanaan pengalaman belajar dihitung dengan 

persentase pengalaman belajar sebagai berikut: 

 

Persentase keterlaksanaan pengalaman belajar ini dijadikan dasar 

persentase pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa. Interpretasi 

terhadap keterlaksanaan pengalaman belajar ini mengadopsi interpretasi 

keterlaksanaan model pembelajaran yang dijelaskan Budiarti (Koswara, 

dalam Dewi, 2013), yaitu : 

Tabel 3.7 Interpretasi Keterlaksanaan Pengalaman Belajar 
 

Persentase Keterlaksanaan 

Pengalaman Belajar 
Interpretasi 

KM = 0 Tidak satupun kegiatan terlaksana 

0 < KM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

25 < KM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

KM = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

50 < KM < 75 Sebagian besar kegitan terlaksana 

75 < KM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

KM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana 

 


