BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di SMAN 1 Karanganyar dengan alamat Jl. AW
Monginsidi No.3, Manggeh, Tegalgede, Karanganyar , Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian dilakukan di SMAN 1 Karanganyar pada siswa kelas XI MIPA
dengan alasan :
1. Penelitian mengenai identifikasi kemampuan Complex Problem Solving
siswa sangat krusial untuk dilaksanakan dalam mengidentifikasi seberapa
besar kemampuan Complex Problem Solving siswa pada materi asam basa.
2. Kemampuan Complex Problem Solving sangat diperlukan dalam
menghadapi permasalahan yang kompleks dalam menghadapi abad 21.
Tabel 3. 1 Waktu penelitian
Tahapan

Tahun Tahun 2021 Bulan ke
2020
Bulan
ke
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

9

Persiapan Penelitian
a) Pengajuan judul
b) Penyusunan proposal
c) Pengurusan perijinan
Pelaksanaan Penelitian
a) Pengambilan data
b) Pengolahan data
Penyusunan Laporan
Pada Tabel 3.1 menunjukkan waktu penelitian selama 11 bulan, dimulai
dari tahapan persiapan penelitian yang terdiri dari pengajuan judul, penyusunan
proposal, pengurusan perijinan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan
pelaksanaan penelitian dengan tahapan pengambilan data dan pengolahan data.
Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan laporan.
B. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki
tujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Complex-problem solving siswa
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dengan cara menganalisis alasan yang diberikan siswa dalam menjawab
pertanyaan. Berdasarkan hasil tes dapat diketahui kemampuan complex
problem solving siswa pada materi asam basa berbasis tetrahedral kimia.
Berikut merupakan tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian:
1) Tahap persiapan
Pada tahap ini dilakukan pencarian referensi-referensi dalam menyusun
instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengidentifikasi
kemampuan Complex problem solving siswa.
2) Tahap pelaksanaan
Pada tahap ini dilakukan tes kepada siswa untuk mengidentifikasi
kemampuan complex problem solving siswa serta dilakukan wawancara
kepada siswa yang telah mengerjakan tes tersebut.
3) Tahap pengolahan data
Data pada tahap ini dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi
kemampuan complex problem solving siswa.
C. Data dan Sumber data
Sumber data utama pada penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan
tindakan, selebihnya merupakan data tambahan berupa dokumen dan lain-lain
(Sugiyono, 2016). Sumber data utama dalam penelitian ini dibedakan menjadi
data tes dan non tes dengan keterangan:
1) Data tes
Diperoleh dari jawaban tes pilihan ganda beralasan pada kelas XI di SMAN
1 Karanganyar dalam materi asam basa. Dikarenakan pandemi COVID-19
untuk pengambilan data tes ini dilakukan secara online menggunakan
platform google form dengan waktu 90 menit pada hari kamis, 17 Juni 2021.
2) Data non tes
Diperoleh dari hasil wawancara terhadap siswa kelas XI di SMAN 1
Karanganyar yang sudah mengerjakan tes pilihan ganda beralasan.
D. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini didasarkan pada teknik
penyuplikan purposif, yakni salah satu teknik non random sampling dimana
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peneliti menentukan sendiri sampel dengan alasan atau kriteria tertentu
sehingga dapat menjawab permasalahan (Sugiyono, 2008). Kriteria yang dipilih
adalah siswa yang sudah memperoleh materi tersebut. Subjek dalam penelitian
ini ialah 35 siswa kelas XI MIPA SMAN 1 Karanganyar yang sudah menerima
materi asam basa.
E. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti dalam mengumpulkan data perlu secara tepat dan relevan untuk
memilih teknik yang digunakan (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti berupa tes dan wawancara.
1. Teknik Tes
Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda beralasan.
Teknik tes ini digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis kemampuan
complex-problem solving siswa dalam materi asam basa. Menurut Sudjana
(2009), item-item tes diagnostik dibuat dengan sangat sedikit perbedaan
variasi item soal ke item lainnya sehingga mampu mendeteksi kemampuan
seseorang.
2. Teknik Wawancara
Selain menggunakan teknik tes, didalam penelitian ini juga menggunakan
teknik wawancara dengan beberapa siswa. Siswa yang diwawancarai
terbagi dalam tiga kelompok siswa yang ditentukan dari hasil tes pilihan
ganda beralasan yang telah selesai di analisa. Tiga kelompok tersebut
didasarkan dalam kemampuan tinggi, sedang dan rendahnya kemampuan
pemecahan masalah yang digambarkan dalam Tabel 2.6.
F. Instrumen Penelitian
Sebelum instrument digunakan maka perlu dilakukan uji validitas dan
reliabilitas terhadap instrumen tersebut agar diperoleh suatu instrument yang
valid dan reliabel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
pilihan ganda beralasan.
1.

Validasi Instrumen
Sebelum instrumen tersebut diujikan maka harus terlebih dahulu di uji
validitasnya oleh panelis untuk mengetahui kualitas butir soal. Uji
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validitas ini diperlukan untuk mengukur soal dalam menjalankan
fungsinya yang dilakukan oleh dua orang ahli. Ahli disini merupakan ahli
materi yang diwakilkan oleh dosen pendidikan kimia. Untuk mengetahui
validitas isi instrumen tersebut dapat mencapai kriteria atau tidak, maka
dapat digunakan formula Gregory (2007) dengan rumus sebagai berikut:
𝐶𝑉 =

𝐷
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷

Keterangan:
A=

jumlah item yang kurang relevan oleh panelis I dan II

B=

jumlah item yang kurang relevan menurut panelis I dan
relevan menurut panelis II

C=

jumlah item yang kurang relevan menurut panelis II tetapi
relevan menurut panelis I

D=

Jumlah item yang relevan menurut panelis I dan II

Apabila nilai content validity (CV) yang dihasilkan bernilai ≥ 0,7
maka instrumen dapat digunakan untuk penelitian karena instrument
tersebut sudah valid dan reliable. Berdasarkan perhitungan nilai content
validity tersebut diperoleh nilai sebesar 0,86 hal ini menunjukkan bahwa
instrumen tersebut sudah valid dan reliable.
2.

Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah suatu rangkaian alat ukur yang bersifat konsisten
jika alat tersebut dilakukan untuk mengukur secara berulang (Sugiyono,
2005). Suatu instrument penelitian dapat digunakan apabila instrument
tersebut valid dan reliable dengan nilai Alpha Cronbach lebih dari 0.6.
Reliabilitas dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan :
R11 : Nilai reliabilitas
∑Si : Jumlah varians skor tiap-tiap item
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St

: Varians total

K

: Jumlah item
Berdasarkan hasil penskoran diperoleh nilai Alpha Cronchbach

sebesar 0.829 dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0. Dari hasil
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa instrumen tersebut merupakan
instrumen yang reliable karena nilai Alpha Cronchbach lebih dari 0.6.
3.

Uji Keterbacaan Instrumen
Uji keterbacaan digunakan untuk mengetahui tingkat keterbacaan
instrumen berupa penggunaan bahasa dalam instrumen serta sistematika
penulisan yang baik dan benar sesuai peraturan dalam ejaan yang
disempurnakan (Karviyani, Rosilawati & Efkar, 2015), uji keterbacaan ini
dilakukan terhadap 5 orang siswa kelas XI SMAN 1 Karanganyar. Berikut
merupakan hasil uji keterbacaan instrumen dalam Tabel 3.4:
Tabel 3. 2 Data Penskoran Aspek Keterbacaan Instrumen Oleh Siswa
No

Pernyataan

Skor

1

Bahasa yang digunakan dalam soal mudah dipahami

14

2

Petunjuk pengerjaan soal jelas

17

3

Tabel/ grafik/ gambar yang disajikan dapat dipahami 19

4

Kejelasan maksud dalam soal dapat dipahami

15

5

Kemungkinan soal dapat dikerjakan

15

Total Skor
Kategori

80
Tinggi

Dari Tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa aspek keterbacaan
instrumen tes pilihan ganda beralasan pada materi asam basa berbasis
multipel representasi tetrahedral kimia sudah baik dengan kategori tinggi
(Karviyani, Rosilawati & Efkar, 2015), dengan diperoleh skor untuk
aspek keterbacaan sebesar 80.
4.

Uji Coba Butir
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Uji coba butir soal dilakukan kepada 5 orang siswa untuk
menyelesaikan soal tes pilihan ganda beralasan. Siswa tersebut memiliki
kriteria yang sama dengan kriteria siswa yang dijadikan subjek penelitian
yaitu sudah menerima materi asam basa dan merupakan siswa kelas XI
SMAN 1 Karanganyar. Berikut disajikan hasil penskoran tes plihan ganda
beralasan pada 5 orang siswa:
Tabel 3. 3 Persentase Skor Siswa dalam Setiap Aspek Complex-Problem
Solving
Aspek ComplexProblem Solving
Mendefinisikan
Masalah
Memeriksa
Masalah
Merencanakan
Solusi
Melaksanakan
Rencana
yang
Telah Di buat
Mengevaluasi

Persentase (%)
Soal Ke 1
Soal Ke 2
Soal Ke 3
85
45
10

Ratarata (%)
46,67

90

55

90

78,33

30
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90

48,33

95

100

95

96,67

100

100

85

95

Berdasarkan Tabel 3.5 Persentase skor siswa pada setiap aspek
Complex-Problem Solving dalam uji coba butir terhadap 5 orang siswa
dalam aspek mendefinisikan masalah, memeriksa masalah, merencanakan
solusi, melaksanakan rencana yang telah dibuat dan mengevaluasi adalah
46,67%, 78,33%, 48,33%, 96,67% dan 95%. Aspek yang paling dominan
terdapat dalam aspek melaksanakan rencana yang telah dibuat dimana
rata-rata siswa dapat menjawab benar pada pilihan ganda dan alasan
sebesar 96,67%
G. Teknik Uji Validitas Data
1.

Uji validitas data
Setiap data yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan, maka
data tersebut harus diuji validitasnya. Menurut (Sugiyono, 2015), data
dikatakan valid ialah data yang didapat tepat sama dengan data di
lapangan yang dilaporkannya. Untuk menghindari kekeliruan atau
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kesalahan pada data penelitian kualitatif maka diperlukan uji keabsahan
data dengan uji kredibilitas dan dependabilitas.
a)

Kredibilitas
Dalam

penelitian

kualitatif,

kredibilitas

digunakan

untuk

menjelaskan konsep validitas yang biasanya terdapat dalam penelitian
kuantitatif. Kredibilitas yang tinggi dalam penelitian kualitatif
ditunjukkan melalui ketercapaian tujuan dalam mengeksplorasi masalah
maupun menjelaskan proses serta pola interaksi yang kompleks. Agar
kredibilitas yang diperoleh tinggi maka diperlukan keterlibatan peneliti
dengan partisipan penelitian yang menguasai masalah yang diteliti
(Guba, E.G & Lincoln, 1989). Langkah yang diterapkan peneliti agar
memperoleh data dengan kredibilitas tinggi yaitu dengan melakukan
klarifikasi dengan partisipan terhadap data yang diperoleh (member
check) (Afiyanti, 2009).
b)

Dependibilitas
Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas dapat disebut juga

dengan dependibilitas. Dependibilitas diperlukan untuk menggambarkan
seberapa jauh kesamaan hasil ketika dilakukan peneliti dalam waktu
yang berbeda (Afiyanti, 2009). Untuk memperoleh tingkat dependibilitas
dalam penelitian kualitatif yang tinggi perlu dilakukan analisis
terstruktur serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian (Streubert &
Carpenter, 2003). Menurut Brink (dalam Afiyanti, 2008) terdapat tiga uji
untuk menentukan nilai reliabilitas dalam penelitian kualitatif, yaitu
stabilitas, konsistensi, dan reliabilitas inter-rater.
1) Stabilitas
Dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan pada partisipan
penelitian di waktu yang berlainan dan dapat menunjukkan jawaban
yang konsisten.
2) Konsistensi
Dilihat dari hasil wawancara yang digunakan peneliti
3) Reliabilitas inter-rater
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Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas adalah kesepakatan dari dua
orang peneliti dalam menginterpretasikan hasil temuan yang didapat
(reliabilitas inter rater). Reliabilitas inter-rater dilakukan terhadap hasil
pengkategorian kemampuan Complex-Problem Solving siswa. Ini
dihitung menggunakan formula Koefisien Kesepakatan (KK) (Arikunto,
2013)
𝐾𝐾 =

2𝑆
𝑁1 + 𝑁2

Keterangan:
S = Sepakat, jumlah kode yang sama untuk objek yang sama
N1 = Jumlah kode yang dibuat oleh rater 1
N2 = Jumlah kode yang dibuat oleh rater II
Menurut Landis & Koch (1977:165) dalam Stemler (2001:6-7) level
koefisien kesepakatan terbagi menjadi tiga kategori yaitu sangat buruk
(< 0,40), bagus (0,40 - 0,75), sangat bagus. Rater yang dipilih dalam
penelitian ini adalah teman sebaya yang juga melaksanakan penelitian
berupa tes diagnostik. Dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien
kesepakatan sebesar 1.00 sehingga masuk kedalam kategori sangat
bagus.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses menggolongkan data menjadi sebuah
tema, pola atau kategori sesuai dengan yang diinginkan agar dapat diketahui
maknanya. Tahapan dalam menganalisis data terdiri dari:
1.

Reduksi data
Proses penyederhanaan, pengkategorian, dan mengeliminasi data
yang tidak diperlukan disebut reduksi data. Maka, data yang dihasilkan
dapat memberikan informasi yang memiliki makna dan mempermudah
dalam membuat kesimpulan. Hasil analisis jawaban siswa dalam
mengungkapkan

alasan

pemecahan

masalah

akan

dianalisis
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berdasarkan aspek dan indikator Complex-Problem Solving. Aspek
Complex-Problem Solving Skills tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4:

Tabel 3. 4 Aspek dan Indikator Complex-Problem Solving Skills
Aspek
Mendefinisikan
masalah

Indikator
Menyebutkan fakta terkait masalah.
Menentukan informasi/data terkait masalah
yang diberikan.
Menentukan detail masalah (waktu, tempat,
pelaku).
Memeriksa
Mengidentifikasi akar masalah.
masalah
Memeriksa hubungan timbal balik (sebabakibat) dari permasalahan yang diberikan.
Memeriksa tingkat keparahan masalah.
Merencanakan
Mengembangkan rencana pemecahan masalah
solusi
berdasarkan akar masalah.
Memilih teori, prinsip dan pendekatan untuk
memecahkan masalah terkait.
Melaksanakan
Mengurutkan langkah kerja terkait solusi yang
rencana
yang telah dibuat.
dibuat
Mengevaluasi
Membuat asumsi terkait solusi yang dibuat.
Memperkirakan hasil yang akan diperoleh
melalui solusi yang telah di buat.
(Mourtos, Okamoto & Rhee, 2004)
Diagnosis hasil tes pilihan ganda beralasan siswa ini berdasarkan
kombinasi jawaban untuk mengidentifikasi kemampuan Complexproblem solving yang digunakan oleh Yang, Chen & Hwang (2018).
Berikut ini merupakan tabel analisis kombinasi jawaban tes pilihan
ganda beralasan:
Tabel 3. 5 Analisis Kombinasi Jawaban Tes Pilihan Ganda Beralasan
Kombinasi Jawaban
Jawaban benar + alasan lengkap
Jawaban benar + alasan tidak lengkap
Jawaban salah + alasan tidak lengkap
Jawaban benar + alasan salah
Jawaban salah + alasan salah

Skor
4
3
2
1
0
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Kemudian hasil analisis dari kombinasi jawaban tes pilihan ganda
tersebut akan dikategorikan dalam kemampuan complex problem
solving siswa yang dapat dilihat pada Tabel 3.6:
Tabel 3. 6 Kategori Kemampuan Complex-Problem Solving siswa
Interval Persentase Kemampuan
Complex-Problem Solving
0 – 54
55 - 69
70 – 79
80 - 89
90 - 100
(Aras, 2020)

Kategori Peserta didik
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Pada data wawancara perlu dilakukan perubahan menjadi transkrip
wawancara, kemudian data wawancara ini akan diubah menjadi data
yang siap koding, menurut Muhtar (2007), koding ialah langkah yang
untuk memperoleh gambaran fakta dengan memberikan “kode” berupa
huruf pada setiap jenis data.
2. Penyajian data
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011), tampilan
data dalam penelitian kualitatif adalah data uraian atau teks yang
bersifat naratif, flowchart serta bagan hubungan antar kategori.
Penyajian data identifikasi kemampuan complex-problem solving siswa
disajikan dalam bentuk tabel analisis pada setiap aspek kompetensinya.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan diperoleh melalui bukti-bukti yang valid dan
konsisten pada tahap pengumpulan data. Adanya penarikan kesimpulan
ini bertujuan untuk mengetahui hasil akhir yang diperoleh dari
penelitian ini.
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I. Prosedur Penelitian

Validasi isi oleh ahli

Membuat Instrumen
Reliabilitas instrumen

Pengujian Instrumen
Kepada Siswa

Analisis Data

Uji Keterbacaan

Uji Coba Butir

Penulisan laporan

Gambar 3. 1 Skema prosedur penelitian

