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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penurunan kuantitas 

miskonsepsi siswa setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan majemuk dalam 

pembelajaran fisika maka dilakukan perancangan desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mix 

method) dengan desain sequential explanatory yang menggabungkan metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana pada tahap pertama 

menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua dengan metode kualitatif 

(Sugiono, 2012). Penerapan desain sequential explanatory dimulai dari 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif tes diagnostic berbentuk four-tier test 

dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif hasil wawancara 

identifikasi sumber penyebab miskonsepsi.  

Desain penelitian kuantitatif yang digunakan ialah quasi experimental design 

dengan bentuk desain randomized pretest-postest control group design yang 

ditunjukkan Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

O1 X O2 Eksperimen 

O1 C O2 Kontrol 

(Fraenkel, 1932) 

Keterangan: 

X : pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran konflik kognitif 

pada berorientasi kecerdasan majemuk 

C : pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran konflik kognitif  

O1 : pretest  

O2 : posttest  

 

Desain penelitian kualitatif yang digunakan ialah deskriptif kualitatif 

terhadap hasil wawancara kepada siswa yang masih mengalami miskonsepsi untuk 

mendeskripsikan penyebab miskonsepsi. 
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3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan 

observer. Kepala sekolah yang sudah memberikan ijin kepada peneliti untuk 

melalukan penelitian, guru fisika yang sudah memberikan waktu kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian. Siswa kelas XI terdiri dari dua kelas yang dijadikan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing berjumlah 28 siswa. 

Siswa pada kelas eksperimen terdiri dari 20 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. 

Sedangkan siswa pada kelas kontrol terdiri dari 21 siswa perempuan dan 7 siswa 

laki-laki. Usia siswa baik kelas kelas eksperimen maupun kelas kontrol berada pada 

rentang 16-18 tahun. Kemudian observer berjumlah 3 orang yang sudah membantu 

peneliti dalam melakukan observasi keterlaksanaan pembelajaran selama kegiatan 

penelitian. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

di salah satu SMA di Majalengka. Penelitian dilakukan pada dua kelas sebagai 

subjek penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan sampel 

dilakukan secara simple random sampling class yaitu pengambilan sampel dengan 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiono, 2014).   

 

3.4 Instrumen penelitian 

3.4.1 Jenis Instrumen 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu lembar 

keterlaksanaan pembelajaran, perangkat tes diagnostik four-tier test, pedoman 

wawancara, angket kecerdasan majemuk, dan angket respon siswa. 

 

3.4.1.1 Lembar Observasi 

Lembar ini memuat daftar cek keterlaksanaan penerapan strategi konflik 

kognitif pada pembelajaran berorientasi kecerdasan majemuk pada kelas 

eksperimen dan strategi konflik kognitif pada kelas kontrol. Dalam lembar 

observasi ini juga terdapat kolom komentar untuk memuat saran-saran observer 
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terhadap kekurangan-kekurangan aktivitas guru selama pembelajaran. Lembar 

observasi ini kemudian dikoordinasikan kepada observer agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap isi dari observer tersebut.  

 

3.4.1.2 Tes Diagnostik Four-tier  

Four-tier Test digunakan untuk mengidentifikasi konsepsi yang terdiri  dari 

empat tingkatan. Tingkat pertama (first tier) merupakan pertanyaan tentang konsep 

ilmiah dengan beberapa pilihan jawaban. Tingkat ke dua (second tier) merupakan 

tingkatkeyakinan siswa dalam memilih jawaban.Tingkat ketiga (third tier) 

merupakan alasan siswamenjawab pertanyaan pada tingkat pertama, berupa pilihan 

alasanyang telah disediakan dan satu alasan terbuka.Tingkat ke empat merupakan 

tingkat keyakinan siswa dalam memilih alasan pada tingkat ketiga. Tes ini terdiri 

dari 20 butir soal yang akan dilakukan sebanyak dua kali tes yaitu pada awal 

pembelajaran (pretest) dan pada akhir pembelajaran (posttest). Contoh soal 

miskonsepsi pada materi pemanasan global dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

 
Gambar 3.1 Contoh Soal Miskonsepsi 

 

3.4.1.3 Angket Kecerdasan Majemuk 

Angket kecerdasan majemuk membuat daftar cek berupa tanggapan siswa 

mengenai pernyataan angket kecerdasan majemuk untuk mengidentifikasi 

kecerdasan dominan siswa yang diadopsi dari daftar ceklis kecerdasan majemuk 

Amstrong (2009). Siswa diharapkan untuk menjawab pernyataan-pernyataan 

dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak setuju (TS), dan Sangat 
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Tidak Setuju (STS). Skor yang diberikan untuk setiap pertanyaan yang bersifat 

positif SS = 4, S = 3, TS = 2 dan STS = 1 

 

3.4.1.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk menyelidiki faktor yang menyebabkan 

siswa mengalami miskonsepsi. Pedoman wawancara dikembangkan sesuai dengan 

hasil diagnosis miskonsepsi. Pertanyaan wawancara sama dengan pertanyaan pada 

instrumen tes diagnostik four-tier test dan dilengkapi dengan pertanyaan untuk 

mengidentifikasi penyebab siswa miskonsepsi.  

 

3.4.1.5 Angket Respon Siswa 

 Angket respon siswa yaitu suatu pernyataan mengenai respon siswa 

terhadap penerapan strategi konflik kognitif berbasis kecerdasan majemuk terhadap 

penurunan kuantitas siswa miskonsepsi. Siswa diharapkan untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor yang diberikan untuk setiap pernyataan 

yang bersifat positif SS = 4, S = 3, TS = 2 dan STS = 1, sedangkan pernyataan yang 

bersifat negatif diberi skor sebaliknya yaitu STS = 4, TS = 3, S = 2, dan SS = 1. 

 

3.4.2 Uji Instrumen 

Uji instrumen perlu dilakukan untuk memperoleh instrumen penelitian yang 

layak digunakan untuk penelitian. Uji instrumen tes meliputi uji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran sedangkan untuk instrumen non 

tes hanya dilakukan uji validasi. 

Teknik pemberian skor tes diagnostik dalam penelitian ini diadopsi dari 

teknik pemberian skor yang dilakukan oleh Celeon & Subramaniam (2010) seperti 

yang ditunjukan pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Teknik Pemberian Skor 

Jawaban Siswa 

Tingkat pertama Tingkat ketiga Skor 

Benar Benar 1 

Benar Salah 0 

Salah Benar 0 

Salah Salah 0 
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Instrumen tes diagnostik berbentuk four-tier test, sebelum dilakukan uji 

instrumen tes meliputi uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran, instrumen tersebut terlebih dahulu diujikan kepada 20 siswa yang sudah 

mempelajari materi tersebut untuk melihat kelayakan instrumen dalam 

mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Menurut Caleon & Subramaniam (2010) 

miskonsepsi yang dapat diidentifikasi minimal 10% dari keseluruhan jumlah 

sampel. Setelah diujikan kepada 20 siswa, instrumen tes diagnostik berbentuk four-

tier test  yang berjumlah 20 butir soal tersebut sudah memenuhi kriteria. Dengan 

demikian, instrumen tes diagnostik berbentuk four-tier test  yang berjumlah 20 butir 

soal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi. 

 

3.4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas four-tier test secara kualitatif tes melibatkan tiga validator ahli 

yang merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia dan satu orang guru 

fisika. Validator memberikan penilaian, kritik dan saran yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki instrumen yang dikembangkan. Tabel 3.3 menunjukkan hasil 

uji validitas instrument tes diagnostik four tier-test oleh ahli. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrument Tes Diagnostik Four Tier Test Oleh Validator 

No 

Soal 

Kesesuaian soal dengan 

miskonsepsi 

Kesesuaian soal dengan kunci 

jawaban Keputusan 

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

1 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

2 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

3 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

4 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

5 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

6 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

7 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

8 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

9 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

10 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 
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No 

Soal 

Kesesuaian soal dengan 

miskonsepsi 

Kesesuaian soal dengan kunci 

jawaban Keputusan 

V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 

11 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

12 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

13 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

14 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

15 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

16 Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
Dapat 

digunakan 

17 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

18 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

19 Sesuai Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

20 Sesuai Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Dapat 

digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, terdapat 8 butir soal yang memiliki 

ketidaksesuaian antara soal dengan miskonsepsi. Masing-masing butir soal tersebut 

terdapat satu validator yang yang menyatakan ketidaksesuaianya sedangkan tiga 

validator lainnya menyatakan sesuai. Oleh karena itu, keputusan yang diambil 

untuk 8 butir soal tersebut adalah tetap dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi. Dengan demikian, 20 butir soal yang telah divalidasi dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi dengan beberapa perbaikan dari saran yang 

diberikan oleh validator. 

Selanjutnya, dilakukan uji validitas secara kuantitatif berdasarkan hasil uji 

coba soal kepada siswa yang telah mempelajari materi tersebut. Adapun uji 

validitas secara kuantitatif menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
 ................................. (3.1) 

 

 

 

 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X : skor tiap butir soal 

Y : skor total tiap siswa 

N : banyaknya siswa 
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Setelah didapatkan nilai 𝑟𝑥𝑦, kemudian diinterpretasikan terhadap nilai 

𝑟𝑥𝑦seperti tampak pada Tabel 3.4  

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 <rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 <rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

     (Arikunto, 2012) 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba dari 20 butir soal tedapat 12 butir 

soal memiliki validitas dengan kategori cukup dan delapan butir soal memiliki 

validitas dengan kategori tinggi. 

 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang konsisten.  

Penelitian ini melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan reliabilitas 

jenis Kuder-Richardson (KR-20) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 =
𝑛

𝑛−1
(

𝑆𝑡
2−∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ) ................................................ (3.2) 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya soal 

𝑆𝑡
2   = varians total soal     

𝑝   = proporsi subjek yang menjawab benar pada soal tersebut     

𝑞   = 1-p 

Nilai koefisien reliabiltas yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan 

terhadap nilai r11 seperti tanpak pada Tabel 3.5  

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r11 

r11 Interpretasi 

0,80 <r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 <r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 ≤ r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2012) 
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Berdasarkan analisis data hasil uji coba soal, diperoleh reliabilitas soal 

sebesar 0,78 dengan kategori tinggi.  

 

3.4.2.3 Daya Pembeda 

Untuk mengetahui daya pembeda pada soal uraian adalah dengan 

menggunakan anates dan rumus berikut: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 ...........................................................(3.3) 

Keterangan : 

D = indeks daya pembeda 
𝐽𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas 
𝐽𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴 = banyaknya kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 
Nilai indeks daya pembeda yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan 

pada Tabel 3.6  

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

O,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

O,70 < DP ≤ 1,00 Baik Sekali 

(Arikunto, 2012) 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba dari 20 butir soal terdapat enam butir 

soal dengan daya pembeda cukup, 12 butir soal dengan daya pembeda baik dan dua 

butir soal dengan daya pembeda sangat baik. 

 

3.4.2.4 Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

sesuatu soal disebut indeks kesukaran. Tingkat kesukaran soal dicari dengan 

menggunakan anates dan  rumus berikut: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
  ................................................ (3.4) 

Keterangan: 

P
 

= indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS =Jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Nilai tingkat kesukaran yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan pada 

Tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7 Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Indek Tingkat Kesukaran Interpretasi 

TK < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

O,70 < TK ≤ 1,00 Mudah 

     (Arikunto, 2012) 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba dari 20 butir soal terdapat tiga butir 

soal dengan tingkat kusakaran mudah, 11 butir soal dengan tingkat kesukaran 

sedang dan enam soal dengan tingkat kesukaran sukar.  

 

3.5 Prosedur penelitian 

3.5.1 Tahap persiapan penelitian 

a) Studi pendahuluan, dilakukan untuk menemukan kesulitan dan masalah 

belajar serta memperoleh teori yang akurat dan inovatif mengenai bentuk 

pembelajaran yang hendak diterapkan pada penelitian. 

b) Studi literatur mengenai strategi konflik kognitif pada pembelajaran 

berorientasi kecerdasan majemuk 

c) Telaah kurikulum 2013, dilakukan untuk mengetahui kompetensi dasar 

yang hendak dicapai agar strategi pembelajaran dan pendekatan belajar 

yang diterapkan dapat memperoleh hasil akhir sesuai dengan kompetensi 

dasar yang dijabarkan dalam kurikulum. 

d) Menentukan konsep pembelajaran untuk penelitian dan kelas yang akan 

dijadikan tempat penelitian. 

e) Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan model 

pembelajaran yang diujikan untuk setiap pertemuan. 

f) Membuat instrumen penelitian (lembar observasi, tes diagnostic four tier, 

angket kecerdasan majemuk, pedoman wawancara untuk mengetahui 

penyebab miskonsepsi, angket respon siswa) 

g) Menelaah instrument. 

h) Menyediakan alat dan bahan. 

i) Pelatihan observer untuk cara pengisian lembar observasi tentang 

keterlaksanaan pembelajaran. 
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j) Membuat jadwal kegiatan penelitian. 

k) Melakukan uji coba instrumen. 

l) Melakukan analisis terhadap uji coba instrumen berupa validitas, 

realibilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

m) Menentukan soal yang layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

a) Melaksanakan pretest 

b) Melaksanakan pembelajaran dengan penerapan strategi konflik kognitif 

pada pebelajaran berbasis kecerdasan majemuk pada kelas eksperimen dan 

strategi konflik kognitif pada kelas kontrol 

c) Mengobservasi aktivitas guru dan peserta didik selama berlangsungnya 

proses pembelajaran oleh observer. 

d) Melaksanakan posttest 

e) Melaksanakan wawancara 

f) Memberikan angket kepada siswa mengenai persepsi siswa terhadap 

penggunan strategi pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan 

majemuk 

3.5.3 Tahap akhir 

a) Mengolah data hasil penelitian. 

b) Menganalisis data hasil penelitian dan membahas temuan penelitian 

c) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 
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Prosedur penelitian di atas dapat dituangkan dalam bentuk skema penulisan 

sebagai berikut: 

Kelas 

Kontrol 

 
Pretest + angket KM 

 

Pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran konflik kognitif 

berbasis kecerdasan majemuk 

 

Posttest 

 

Kelas 

Eksperimen 

 

Pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran konflik kognitif 

tanpa berorientasi kecerdasan 

majemeuk  

 
Posttest 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Kesimpulan 

Judgment & Uji coba 

Studi Pendahuluan 
 

Studi literatur: strategi pembelajaran konflik kognitif dan kecerdasan 

majemuk untuk menurunkan miskonsepsi 

 

Penentuan Populasi dan sampel pembelajar 

Penyusunan Instrumen  Penyusunan RPP dan LKS 

Analisis Hasil Uji Coba 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

Wawancara 

 

Pretest + angket KM 

 

Pembahasan 
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3.6 Analisis Data 

3.6.1 Analisis Lembar observasi 

3.6.1.1 Keterlaksanaan Pembelajaran 

Analisis keterlaksanaan pembelajaran dapat diketahui dengan mencari 

presentase  keterlaksanaan. Untuk menghitung keterlaksanaan dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut:  

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
× 100% ................................................ (3.5) 

Keterangan: 

NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : skor mentah yang diperoleh 

SM : skor maksimum ideal  

100 : bilangan tetap 

Persentase yang diperoleh dimasukan ke dalam interpretasi penilaian yang 

disajikan dalam Tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 Interpretasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Persentase Interpretasi  

KP=100 Seluruh kegiatan terlaksana 

75< KP < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana 

50 < KP < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana 

KP = 50 Setengah kegiatan terlaksana 

25 < KP < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana 

0 < KP < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana 

KP=0 Tidak satupun kegiatan terlaksana 

(Riduwan, 2012) 

3.6.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas keterlaksanaan pembelajaran guru dan siswa dianalisis 

menggunakan rubrik penilaian dengan skala likert. Pengolahan yang dilakukan 

merujuk pendapat Sugiyono (2014) dengan cara mencari persentase per item 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mencari jumlah total tiap item 

J𝑠 = (JSBx4) + (JBx3) + (JTBx2) + (JSTBx1)    ∗ Pos  

JS : Jumlah skor per item 

JSB : jumlah observer yang memilih sangat baik 

JB : jumlah observer yang memilih baik 

JTB : jumlah observer yang memilih tidak baik 

JSTB : jumlah observer yang memilih sangat tidak baik 

2) Mencari skor maksimum 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑥 4 
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3) Membuat rentang skor untuk mengetahui kecenderungan skor total mendekati 

Interpretasi mana. 

 

 

 

4) Mempersentasekan skor 

% =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% ............................... (3.6) 

5) Skor yang diperoleh kemudian diterjemahkan berdasarkan kecenderungan 

(SB, B, TB, STB) 

 

3.6.2 Analisis Miskonsepsi 

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori 

konsepsi siswa, pengurangan kuantitas siswa miskonsepsi untuk setiap konsep, 

sebaran kategori konsepsi siswa, dan sebaran kategori konsepsi siswa berdasarkan 

kelas siswa 

3.6.2.1 Identifikasi kategori konsepsi siswa 

Berdasarkan hasil pretest dan postest kemudian ditentukan dengan Kriteria 

Four-Tier Test berikut. 

Tabel 3. 9 Kriteria Analisis Four-Tier Test 

Kategori 

Analisis Tingkat 

Option Tahap Pertama Alasan Tahap Kedua  

(Tier I) (Tier II) (Tier III) (Tier IV) 

1 2 3 4 5 

Paham Konsep (PK) Benar Yakin Benar Yakin 

Paham Sebagian 

(PS) 

Benar Tidak Yakin Benar Tidak Yakin 

Benar Yakin Benar Tidak Yakin 

Benar Tidak Yakin Benar Yakin 

Benar Tidak Yakin Salah  Tidak Yakin 

Salah  Tidak Yakin Benar Tidak Yakin 

Benar Yakin Salah Tidak Yakin 

Benar Yakin Salah Tidak Yakin 

Salah Yakin Benar Tidak Yakin 

Salah Tidak Yakin Benar Yakin 

Benar  Yakin Salah Yakin 

Salah  Yakin Benar Yakin 

Miskonsepsi (M) Salah  Yakin Salah Yakin 

Tidak Paham Konsep 

(TPK) 

Salah  Tidak Yakin Salah Tidak Yakin 

Salah Yakin Salah Tidak Yakin 

Salah Tidak Yakin Salah Yakin 

STB TB B SB 
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Kategori 

Analisis Tingkat 

Option Tahap Pertama Alasan Tahap Kedua  

(Tier I) (Tier II) (Tier III) (Tier IV) 

1 2 3 4 5 

Tidak dapat 

dikodekan (TDK) 
Tidak menjawab salah satu, dua, tiga atau semuanya tidak diisi 

(Amalia, 2019) 

 

3.6.2.2 Penurunan Kuantitas Miskonsepsi (PKM) 

Penurunan miskonsepsi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

yang diadaptasi dari persamaan gain dinormalisasi dari Meltzer, (2002) 

𝑃𝐾𝑀 =
%𝑀𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡−%𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡

%𝑀𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡−%𝑀𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
  ............................................ (3.7) 

Keterangan: 

𝑃𝐾𝑀     : penurunan kuantitas miskonsepsi siswa 

%𝑀𝑃𝑟𝑒       : persentase kuantitas miskonsepsi siswa saat pretest 

%𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡    : persentase kuantitas miskonsepsi siswa saat posttest 

%𝑀𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 : persentase kuantitas miskonsepsi siswa yang ideal (0%) 
 

Interpretasi terhadap penurunan miskonsepsi siswa dipaparkan pada Tabel 

3.10 yang juga merupakan adaptasi dari kategori nilai gain yang dinormalisasi 

(Hake, 1998) 

Tabel 3.10 

Interpretasi Nilai Penurunan Kuantitas Miskonsepsi 

Nilai 𝑃𝐾𝑀 Interpretasi 

< 𝑃𝐾𝑀 >≥ 0,7 Tinggi 

0,7 >< 𝑃𝐾𝑀 >≥ 0,3 Sedang 

< 𝑃𝐾𝑀 >< 0,3 Rendah 

 

3.6.3 Analisis Efektifitas Strategi Pembelajaran Konflik Kognitif 

Berorientasi Kecerdasan Majemuk 

Teknik analisis untuk menentukan uji keefektifan strategi pembelajaran 

konflik kognitif berorientasi kecerdasan majemuk menggunakan uji beda/uji 

statistik inferensial dan uji dampak. 
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3.6.3.1 Uji Statistik  

3.6.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Uji normalitas dilakukan dengan pengelompokan data variable 

terikat didasarkan pada kelompok sampel yang dilakukan dengan bantuan IBM 

SPSS Statistic 25 menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel setiap kelas 

termasuk kecil dengan taraf kepercayaan 95%. Komponen yang diuji normalitasnya 

adalah nilai PKM dengan Interpretasi sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho ditolak 

Adapun hipotesis yang digunakan pada uji normalitas sebagai berikut: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

 

3.6.3.1.2 Uji Homogenitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi dan 

varians yang homogen atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan pengelompokan 

data variable terikat didasarkan pada kelompok sampel yang dilakukan dengan 

bantuan IBM SPSS Statistic 25 menggunakan Lavene Test (Test of Homogenity of 

Varians) dengan taraf kepercayaan 95%. Komponen yang diuji normalitasnya 

adalah nilai PKM dengan Interpretasi sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho ditolak 

Adapun hipotesis yang digunakan pada uji normalitas sebagai berikut: 

Ho : data yang digunakan berasal dari varians yang sama (homogen) 

Ha : data yang digunakan tidak berasal dari varians yang sama (homogen) 

 

3.6.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data yang berasal dari 

kelompok sampel berbeda datau tidak. Uji beda dua rata-rata dilakukan dengan 

pengelompokan data variable terikat didasarkan pada kelompok sampel yang 

dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistic 25. Jika data berdistrimbusi normal 
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maka menggunakan uji Independent Sampel T-Test dengan pengambilan keputusan 

berdasarkan pada Equal variances assumed apabila data homogeny dan Equal 

variances not assumed apabila data tidak homogeny. Selanjutnya jika data tidak 

berdistribusi normal maka menggunakan uji Mann Whitney U Test dengan taraf 

kepercayaan 95%. Komponen yang diuji normalitasnya adalah nilai PKM dengan 

Interpretasi sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho ditolak 

Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho : Penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan 

majemuk secara signifikan tidak lebih menurunkan kuantitas 

miskonsepsi siswa dibandingkan penerapan strategi pembelajaran 

konflik kognitif tanpa berorientasi kecerdasan majemuk 

Ha : Penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan 

majemuk secara signifikan lebih menurunkan kuantitas miskonsepsi 

siswa dibandingkan penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif 

tanpa berorientasi kecerdasan majemuk 

 

3.6.3.3 Uji Dampak 

Jika diperoleh hasil bahwa penerapan startegi pembelajaran konflik kognitif 

dapat menurunkan secara signifikan terhadap kuantitas siswa miskonsepsi, maka 

selanjutnya akan dicari ukuran pengaruhnya dengan menghitung effect size 

menggunakan rumus Cohen’s d sebagai berikut: 

𝑑 =
�̅�1−�̅�2

𝑆𝑔𝑎𝑏
   ............................................ (3.8) 

Dengan 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = √
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 ............................................ (3.9) 

 

Keterangan: 

𝑋1
̅̅ ̅ = rerata penurunan kuantitas miskonsepsi siswa kelompok 

eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅ = rerata penurunan kuantitas miskonsepsi siswa kelompok kontrol 

𝑆𝑔𝑎𝑏 = standar deviasi gabungan penurunan kuantitas miskonsepsi siswa 

𝑆1 = standar deviasi penurunan kuantitas miskonsepsi siswa kelas 

eksperimen 



48 
 

𝑆2 = standar deviasi penurunan kuantitas miskonsepsi siswa kelas 

eksperimen 

𝑛1 = jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑛2 = jumlah siswa kelas kontrol 

 

Hasil perhitungan Cohen’s d selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan Tabel 3.11 

berikut. 

Tabel 3.11 Interpretasi Uji Dampak 

d Interpretasi 

d ≥ 0.8 Besar 

0.5 ≤d < 0.8 Sedang 

0.2 ≤d < 0.5 Kecil 

d< 0.2 Tidak berpengaruh 

(Téllez, dkk., 2015) 

3.6.4 Angket kecerdasan majemuk 

Angket kecerdasan majemuk siswa diolah menggunakan skala likert dengan 

skala penilaian 1-4. Setiap kecerdasan teridiri dari 10 buah pernyataan sehingga 

seluruhnya terdiri dari 80 pernyataan. Skor tertinggi pada salah satu atau beberapa 

kolom kecerdasan majemuk menunjukan siswa tersebut memiliki kecerdasan 

dominan pada kolom tersebut. Selanjutnya, skor tertinggi setiap siswa 

dikelompokan berdasarkan jenis kecerdasan majemuk untuk memperoleh jumlah 

siswa dan persentase setiap jenis kecerdasan majemuk. 

 

3.6.5 Wawancara 

Data hasil wawancara yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan cara menuangkan hasil wawancara secara tertulis dalam 

bentuk transkip wawancara. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan berdasarkan 

jenis penyebab miskonsepsi, kemudian merumuskan kesimpulan. 

 

3.6.6 Angket respon siswa  

Angket respon siswa dan diolah menggunakan skala Likert. Kumpulan 

sejumlah yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat diindentifikasi 

dengan jelas (positif atau tidak positif).  Jawaban dihitung dengan cara 

menjumlahkan angka-angka dari setiap pernyataan sedemikian rupa, sehingga 

respon yang berada pada posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai 
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angka yang sama pula. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Indikator tersebut sebagai titik tolak penyusun item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Setiap item instrumen jawabannya berupa 

gradasi dari sangat positif ke sangat negatif. Pengolahan yang dilakukan merujuk 

pendapat Sugiyono (2014) dengan cara mencari persentase per item dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

6) Mencari jumlah total tiap item 

JS = (JSSx4) + (JSx3) + (JTSx2) + (JSTSx1)    ∗ Pos  

JS = (JSSx1) + (JSx2) + +(JTSx3) + (JSTSx4)      ∗ Neg  

JS : Jumlah skor per item 

JSS : jumlah siswa yang menjawab sangat setuju 

JS : jumlah siswa yang menjawab setuju 

JTS : jumlah siswa yang menjawab tidak setuju 

JSTS : jumlah siswa yang menjawab sangat tidak setuju 

7) Mencari skor maksimum 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 4 

8) Membuat rentang skor untuk mengetahui kecenderungan skor total mendekati 

Interpretasi mana. 

 

 

9) Mempersentasekan skor 

% =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% ............................. (3.10) 

10) Skor yang diperoleh kemudian diterjemahkan berdasarkan kecenderungan 

(ST, S, TS, STS) 

 

Contoh: 

No 

 
Pernyataan 

Jawaban 

STS TS S SS 

1 PR yang diberikan guru membantu saya dalam belajar      

2 …………………………………………....     

 

Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrument tersebut 

missal diberikan kepada 30 siswa. dari 30 siswa setelah dilakukan analisis 

misalnya: 

2 siswa menjawab STS 

3 siswa menjwab TS 

15 siswa menjawab S 

10 siswa menjawab  SS 

 

ST

S 

T

S 

S SS 
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Selanjutnya menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban 

dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai 

berikut. 

Jumlah skor untuk 2 siswa yang menjawab STS = 2 x 1 = 2 

Jumlah skor untuk 3 siswa yang menjawab TS = 5 x 2 = 10 

Jumlah skor untuk 15 siswa yang menjawab S = 18 x 3 = 54 

Jumlah skor untuk 10 siswa yang menjawab TS = 5 x 4 = 20 

Jumlah total    = 86 

 

Jumlah skor ideal untuk seluruh item = 4 x 30 = 120 

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden maka rata-rata pada 

daerah mendekati setuju. 

Kemudian data dipersentasekan = (86: 120) x 100 % = 72 %. Maka dapat 

disimpulkan data yang diperoleh memiliki persentase sebesar 72 % dengan 

interpretasi setuju. 

 

Gambar 3.1 Contoh Analisis Skala Likert 

 

3.7 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan 

majemuk secara signifikan tidak lebih menurunkan kuantitas 

miskonsepsi siswa dibandingkan penerapan strategi pembelajaran 

konflik kognitif tanpa berorientasi kecerdasan majemuk 

Ha : Penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif berorientasi kecerdasan 

majemuk secara signifikan lebih menurunkan kuantitas miskonsepsi 

siswa dibandingkan penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif 

tanpa berorientasi kecerdasan majemuk 

 

STS TS S SS 

30 60 90 120 86 


