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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari 

gejala–gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual 

(Nazir, 2005:56). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta tentang 

bentuk-bentuk kesalahan siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal-soal 

usaha dan energi. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Populasi dalam penelitian ini 

adalahsiswa kelas  VIII di SMP Negeri 1 Jongkong dan SMP Negeri 2 

Jongkong yang terdiri dari empat kelas yang berjumlah 81 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik disproportionate stratified 

random sampling.  
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Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional (Sugiyono, 

2011:83).Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 40 siswa yang diambil 

berdasarkan nilai ulangan harian materi usaha dan energi dengan 

mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Adapun 

siswa yang terpilih sebagai kelompok tinggi berjumlah 6 siswa, 

kelompok sedang berjumlah 24 siswa dan kelompok rendah berjumlah 

10 siswa. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Menganalisis hasil uji coba instrumen yang diuji cobakan pada 73 

siswa. 

2. Menentukan kelompok tinggi, sedang dan rendah pada 73 siswa dari 

hasil uji coba instrumen. Dapatlah kelompok tinggi berjumlah 13 

siswa, kelompok sedang berjumlah 49 siswa dan kelompok rendah 

berjumlah 11 siswa. 

3. Menentukan sampel penelitian berjumlah 40 siswa. Cara 

menentukan sampel penelitian berjumlah 40 siswa, yaitu ; 

a. Dari 11 siswa yang tergolong kelompok rendah diambil 10 siswa. 

b. Kelompok sedang diambil 24 siswa. 

49

63
× 30 = 24 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

c. Kelompok tinggi diambil 6 siswa. 

13

63
× 30 = 6 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
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d. Dapatlah 10 siswa kelompok rendah, 24 siswa kelompok sedang, 

6 siswa kelompok tinggi jadi jika di jumlahkan 40 siswa sebagai 

sampel penelitian. 

Keterangan : 

63 = jumlah seluruh siswa – jumlah kelompok rendah yang  

    diambil sebagai sampel penelitian. 

30 = jumlah sampel penelitian – jumlah kelompok rendah  

          yang diambil sebagai sampel penelitian. 

Dalam penelitian ini kelompok tinggi yang diambil sebagai 

sampel penelitian mewakili siswa yang nilainya antara 80 – 90, 

dimana 3 siswa yang nilainya 80 dan 3 siswa sebagaian nilainya 

90 sehingga diperoleh kelompok tinggi sebanyak 6 siswa. Pada 

kelompok sedang yang diambil sebagai sampel penelitian 

mewakili siswa yang nilainya antara 30 – 70, di mana 4 siswa 

yang nilainya 30, 5 siswa yang nilainya 40, 5 siswa yang nilainya 

50, 5 siswa yang nilainya 60 dan 5 siswa yang nilainya 70 

sehingga diperoleh kelompok sedang sebanyak 24 siswa. 

Kemudian pada kelompok rendah siswa yang diambil sebagai 

sampel penelitian mewakili siswa yang nilainya antara 10-20, di 

mana 5 siswa yang nilainya 10 dan 5 siswa sebagian nilainya 20 

sehingga diperoleh 10 siswa kelompok rendah. Jadi, didapatlah 

sampel penelitian  berjumlah 40 siswa yang mewakili nilai pada 

kategori kelompok tinggi, sedang dan rendah. 
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C. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan 

wawancara. 

1. Wawancara Tidak Terstruktur 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur. Menurut Sugiyono (2013:197) wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Peneliti hanya mewawancarai 15 siswa 

sesuai tingkat kemampuannya yang terdiri dari masing-masing 5 siswa 

dari kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

2. Tes hasil belajar 

Menurut Arikunto (2009:52) tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.  

Tes terbagi menjadi dua yaitu tes uraian (tes esay) dan tes objektif. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian (tes esay) 

sebanyak 12 soal. 

a) Validitas  

Menurut Sugiyono (2009:117) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Validitas tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 



26 
 

 Untuk instrumen yang berbentuk test, maka pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono, 

2009:353).Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang di 

validitasi adalah soal tes. 

Untuk melihat validitas isi tes, maka tes diajukan kepada 

validator yang terdiri dari dua orang dosen pendidikan fisika IKIP 

dan satu orang guru fisika di SMP Negeri Jongkong. 

Data uji validitas instrumen pada lampiran halaman 100 

menunjukkan bahwa dari 12 soal yang diuji cobakan semua valid 

dengan varian total sebesar 2013,16. 

b) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi satuan 

ukuran atau alat pengukur. Suatu alat ukur disebut mempunyai 

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap 

dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan 

dan dapat diramalkan (Arikunto, 2009 :86).Untuk mengetahui 

tingkat reliabilitasnya, maka soal tes yang sudah divalidasi diuji 

cobakan terlebih dahulu. Soal tes yang telah divalidasi dan 

kemudian di uji cobakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jongkong yang telah mempelajari materi usaha dan energi. 

Kemudian dikoresksi dengan ketentuan setiap langkah-

langkah penyelesaian jawaban siswa maka, siswa diberi skor sesuai 
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dengan langkah-langkah yang dituliskan. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa soal esai maka reliabilitas tes 

dihitung menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2009 : 101) 

sebagai berikut : 

    𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

Σ𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2                                      ... ( 3.1 ) 

Keterangan : 

𝑟11= reliabilitas instrumen 

𝑘  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σ𝜎𝑏
2= jumlah variasi butir 

𝜎𝑏
2  = varians total 

Rumus yang digunakan untuk menghitung varians butir adalah 

sebagai berikut : 

                                         𝜎𝑏
2 =

Σ𝑥2−
 Σ𝑥 2

𝑁

𝑁
             ... ( 3.2 ) 

Keterangan : 

𝜎𝑏
2      = jumlah varians tiap item soal 

 Σ𝑥 2 = kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa tiap butir 

Σ𝑥2    = jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa tiap butir 

N        = jumlah subjek 

Jumlah varians butir dapat dihitung dengan rumus : 

  Σ𝜎𝑏
2 = 𝜎1

2 +  𝜎2
2 +  𝜎3

2 … . 𝜎𝑛
2                                   ... ( 3.3 ) 

Keterangan : 

Σ𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎1
2 +  𝜎2

2 +  𝜎3
2 … . 𝜎𝑛

2 = varian butir ke-1,2,3...n. 

Sedangkan untuk menghitung varian total rumusnya sebagai 

berikut : 
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                          𝜎𝑡
2 =

Σxt
2−

 Σxt  
2

N

N
             ... ( 3.4 ) 

Keterangan : 

𝜎𝑡
2       = varian total 

 Σxt 
2 = kuadrat jumlah skor total yang diperoleh siswa 

Σxt
2     = jumlah kuadrat skor tersebut yang diperoleh siswa  

N        = jumlah subjek 

Dengan nilai koefisien reliabilitas r11 sebagai berikut : 

0,800 – 1,000 = sangat tinggi sekali 

0,600 – 0,799 = tinggi 

0,400 – 0,599 = cukup 

0,200 – 0,399 = rendah 

<0,200 = sangat rendah 

 

Hasil dari perhitungan reliabilitas tes dengan menggunakan rumus 

alpha, diperoleh reliabilitas sebesar 0,919 dengan kriteria sangat 

tinggi. 

 

c) Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Tahap Awal 

(a) Menyusun instrumen penelitian berupa tes berbentuk esay. 

(b) Menvalidasi instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing dan guru mata pelajaran. 

(c) Merevisi instrumen penelitian yang telah divalidasi. 

(d) Melakukan uji coba instrumen penelitian. 



29 
 

(e) Menganalisis hasil uji coba. 

2) Tahap Pelaksanaan 

(a) Melaksanakan tes kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 

Jongkong. 

(b) Pengolahan data hasil tes yang telah dilaksanakan. 

3) Tahap Akhir 

(a) Menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil tes siswa 

berupa lembar jawaban. 

(b) Membuat kesimpulan. 

(c) Menyusun laporan penelitian. 
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3. Teknik Analisis Data 

Data hasil tes akan dianalisis. Analisis hasil tes diperoleh dari 

lembar jawaban siswa dalam tes tertulis. Langkah-langkah dalam 

mengenalisis hasil tes adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan nilai ulangan harian fisika materi usaha dan energi, 

siswa yang akan dijadikan sampel dikelompokan menjadi 3 

kelompok dengan cara sebagai berikut : 

1) Menurutkan skor hasil tes ulangan harian fisika dari nilai 

tertinggi sampai nilai terendah. 

2) Mencari nilai rata-rata (maen) dan simpangan baku (standar 

deviasi). Untuk menentukan nilai rata-rata (mean) pada tabel 

distribusi frekuensi tunggal, digunakan persamaan berikut : 

    𝑋 =  
Σ𝑋𝑖

𝑁
   ... (3.5) 

Keterangan : 

𝑋    = nilai rata-rata (mean) 

ΣXi = jumlah nilai X ke i sampai ke n 

N   = jumlah siswa 

      (Sugiyono, 2009 : 49) 

Untuk menghitung Standar Deviasi (SD) digunakan rumus 

sebagai berikut : 

    𝑆𝐷 =   
Σ(𝑋𝑖−𝑋 )2

𝑁
  ... (3.6) 
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Ketereangan  : 

SD  = standar deviasi 

N   =  jumlah siswa 

Σ(𝑋𝑖 − 𝑋 )2 = selisih antara nilai tiap siswa dengan nilai rata- 

                        rata semua siswa     

       (Sugiyono, 2009 : 57) 

3) Menentukan batas-batas kelompok 

Dari hasil perhitungan nilai ulangan harian pokok 

bahasan usaha dan energi kelas VIII SMP Nergeri Jongkong 

diperoleh data sebagai berikut : 

a) Jumlah siswa (N) = 40 siswa 

b) Jumlah nilai seluruh siswa Σ(Xi) = 1310 

c) Nilai rata-rata seluruh siswa (𝑋 ) = 49,86 

d) Jumlah kuadrat dari selisih nilai tiap siswa dengan nilai 

rata-rata (Σ(𝑋𝑖 − 𝑋 )2 = 2520,28 

e) Nilai standar deviasi (SD) = 22,23 

Dengan demikian maka dapat ditentukan batasan strata atau 

kelompok sebagai berikut : 

a) Kelompok tinggi (lebih  besar dari 𝑋  + 1 SD) 

𝑋 + SD = 49,86 + 22,23 = 72,09 ; jadi, yang merupakan 

siswa kelompok atas yaitu siswa yang mempunyai nilai 

lebih besar dari 72,09. 
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b) Kelompok sedang (antara 𝑋  - 1 SD dan 𝑋  + 1 SD) 

𝑋 −SD = 49,86 - 22,23 = 27,63 ; jadi, yang merupakan 

siswa kelompok sedang yaitu siswa yang mempunyai nilai 

antara 27,63 sampai 72,09. 

c) Kelompok rendah (kuruang dari 𝑋  - 1 SD) 

Jadi, yang merupakan siswa kelompok rendah yaitu siswa 

yang mempunyai nilai 27,63 ke bawah. 

b. Setelah tes dilaksanakan maka diperleh data berupa lembar 

jawaban siswa. Jawaban siswa ini dianalisis untuk dikelompokkan 

kedalam bentuk-bentuk kesalahan menuliskan rumus, kesalahan 

mengubah sebuah satuan dan kesalahan menghitung. 

c. Menghitung persentase jumlah kesalahan yang dilakukan siswa 

pada masing-masing item soal dengan mengubah rumus berikut : 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 % =  
Σ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝𝑠𝑜𝑎𝑙

Σ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100%                ... (3.7) 

d. Merinci dan membedakan bentuk-bentuk kesalahan siswa tiap item 

soal pada kelompok tinggi, sedang dan rendah ke dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 : Rekapitulasi bentuk-bentuk kesalahan siswa tiap item 

soal berdasarkan kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Kelompok tinggi 

Bentuk kesalahan Jumlah 

kesalahan 

siswa 
A B C 

1     

 
2     

-     

N     

 JUMLAH      
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Keterangan: 

 

A= kesalahan mengubah satuan 

B = kesalahan menuliskan rumus 

C = kesalahan perhitungan secara matematis 

e. Memaparkan bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa 

berdasarkan kelompok tinggi, sedang dan rendah tiap item soal. 

Tabel 3.2 : Bentuk-bentuk kesalahan siswa menyelesaikan soal-

soal usaha dan energi pada kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Kelompok 
Cuplikan 

jawaban siswa 

Bentuk 

kesalahan 
Σ % 

Tinggi 

 A  

  B  

 C  

Sedang 

 A  

  B  

 C  

rendah 

 A  

  B  

 C  

f. Untuk menentukan kemungkinan perbedaan jumlah kesalahan 

siswa pada materi usaha dan energi antara kelompok tinggi, 

Kelompok sedang    

 

1     

2     

-     

N     

JUMLAH     

Kelompok rendah    

 

1     

2     

-     

N     

JUMLAH     
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sedang dan rendah, data analisa dengan menghitung harga Chi-

Kuadrat dengan rumus sebagai berikut : 

                           𝑋2 = Σ
(𝑓𝑜−𝑓 )2

𝑓
   ... (3.8) 

                (Arikunto, 2010 : 333) 

Keterangan : 

𝑋2 = Chi-Kuadrat 

𝑓𝑜   = frekuensi yang diobservasi 

𝑓   = frekuensi yang diharapkan 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesa 

Ho  =   tidak terdapat perbedaan jumlah kesalahan dalam  

              menyelesaikan soal-soal usaha dan energi antara  

              siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Ha = terdapat perbedaan jumlah kesalahan dalam  

              menyelesaikan soal-soal usaha dan energi antara  

              kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

2) Menentukan kategori 

Jumlah alternatif (k) = 3 yaitu kelompok tinggi, sedang  

                                         dan rendah 

Kategori (r)           = 3 yaitu kesalahan mengubah  

                                          satuan, kesalahan menulis  

                                          rumus dan kesalahan  

                                          menghitung. 
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3) Menentukan taraf signifikan (α = 0,05) dan derajat 

kebebasan. 

dk = ( r – 1) ( k – 1 ) 

dk = ( 3 – 1) ( 3 - 1 ) 

dk = 2 × 2 

dk = 4 

4) Menentukan frekuensi observasi (𝑓𝑜 ) yaitu  jumlah siswa 

yang mengalami kesalahan tiap kelompok tiap item soal. 

5) Mencari frekuensi harapan (𝑓 ) untuk tiap item soal dan 

kelompok digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑓  =
Σ𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠𝑥 Σ𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚

Σ𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
                              ... (3.9) 

Tabel 3.3 : Kontegensi proporsi kesalahan tiap item soal. 

Kelompok 
Bentuk kesalahan 

Jumlah 
A B C 

Tinggi 
fo fo fo 

Σ fo 
fh (sel a) fh (sel b) fh (sel c) 

Sedang 
fo fo fo 

Σ fo 
fh (sel d) fh (sel e) fh (sel f) 

Rendah 
fo fo fo 

Σ fo 
fh (sel g) fh (sel h) fh (sel i) 

Jumlah Σ Σ Σ  

6) Menghitung harga Chi-Kuadrat dengan menggunakan 

persamaan 

   𝑋2 = Σ
(𝑓𝑜−𝑓 )2

𝑓
           ... (3.10) 

7) Uji hipotesis 

Ho ditolak jika X
2
 hitung > X

2 
tabel 

Ho diterima jika X
2 

hitung ≤ X
2 
tabel 

8) Kesimpulan. 

(Arikunto, 2010 :333) 




