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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bagian ini dibahas tentang bagaimana desain penelitian yang 

digunakan, subjek penelitian, instrumen penelitian yang terbagi menjadi tiga 

bagian, proses analisis data hasil penelitian, dan terakhir prosedur penelitian secara 

keseluruhan.  

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua 

jenis penelitian, yaitu penelitian survey dan penelitian korelasional. Penelitian 

survey yang diterapkan menggunakan desain cross-sectional. Desain penelitian 

survey ini memberikan keuntungan bagi peneliti karena dapat mengumpulkan data 

dalam waktu yang singkat, mulai dari pemberian instrumen, hingga memperoleh 

data dari instrumen yang diberikan. Penelitian survey ini tidak memberikan 

perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian sebagaimana halnya penelitian 

eksperimen. Melalui survey yang dilakukan diperoleh tiga kelompok data terkait 

profil, yakni data profil kemampuan berpikir logis siswa, data profil kecerdasan 

majemuk siswa, dan data profil ketiga level representasi kimia siswa pada topik 

dinamika kimia. Pengolahan data yang diperoleh dari survey ini diolah 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Penelitian korelasional yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan desain prediksi (the prediction design). Desain 

prediksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang dapat menjadi prediktor 

bagi variabel kriteria (Creswell, 2012). Data yang menjadi variabel prediktor adalah 

data kemampuan berpikir logis, sedangkan variabel kriterianya yaitu kelompok data 

ketiga level representasi kimia siswa pada topik dinamika kimia. Pengolahan data 

yang diperoleh dari penelitian korelasional ini diolah menggunakan statistik 

korelasional.  

Tiga kelompok data terkait profil yang diperoleh merupakan tiga variabel 

utama penelitian yang terbagi menjadi dua kategori variabel, yakni variabel 

prediktor dan variabel kriteria. Istilah variabel prediktor dan variabel kriteria 
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digunakan dalam penelitian ini karena keterhubungan antara variabel kemampuan 

berpikir logis, dan variabel kecerdasan majemuk terhadap variabel capaian di ketiga 

level representasi kimia siswa dapat dikatakan bersifat setara dan simetris. Dengan 

demikian, tidak ada kelompok data yang berfungsi sebagai variabel bebas dan 

variabel terikat (Suliyanto, 2014). Data variabel kemampuan berpikir logis dan 

variabel kecerdasan majemuk tidak dapat diubah-ubah dengan suatu perlakuan, 

demikian pula dengan variabel capaian di ketiga level representasi kimia. Masing-

masing variabel tersebut diperoleh datanya sebagaimana adanya di lapangan, tanpa 

diberikan perlakuan ataupun manipulasi tertentu. Oleh karena itu, salah satu 

variabel diantara ketiga variabel yang ada tidak dapat dikatakan sebagai variabel 

bebas dan yang lain menjadi variabel terikat, tetapi dapat dikatakan bahwa salah 

satunya adalah variabel prediktor dan yang lainnya adalah variabel kriteria. 

Variabel prediktor dalam penelitian ini adalah variabel kemampuan berpikir logis. 

Variabel kriteria dalam penelitian ini adalah variabel capaian hasil belajar kimia 

siswa di ketiga level representasinya pada topik dinamika kimia. Sementara itu, 

variabel dimensi kecerdasan majemuk berperan sebagai konteks dari hubungan 

antara variabel prediktor dan variabel kriteria. 

Desain prediksi dari penelitian korelasional memiliki tujuan utamanya yaitu 

untuk memprediksi variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Jika satu variabel 

memiliki tingkat korelasi yang cukup besar terhadap variabel lain, maka variabel 

yang satu dapat berperan sebagai prediktor bagi variabel yang lain. Dalam 

penelitian ini kemampuan berpikir logis akan menjadi prediktor bagi capaian hasil 

belajar kimia di ketiga level representasinya. Informasi tentang kemampuan 

prediksi dari kemampuan berpikir logis terhadap ketiga level representasi ini 

bergantung pada tipe dimensi kecerdasan majemuk siswa. Hal ini diterapkan untuk 

topik dinamika kimia, yang meliputi subtopik laju reaksi, dan subtopik 

kesetimbangan kimia. Desain penelitian yang telah dipaparkan tersebut yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Desain penelitian kontribusi kemampuan berpikir logis terhadap 

capaian ketiga level representasi pada setiap dimensi kecerdasan 

majemuk 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan subjek penelitian sebanyak 205 orang siswa kelas 

XI Sekolah Menengah Atas (SMA). Seluruh subjek penelitian diperoleh empat 

SMA Negeri dari dua kecamatan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan 

Barat. Dari tiga sekolah masing-masing diambil seluruh siswa dari dua kelas. Dari 

satu sekolah lainnya diambil seluruh siswa dari satu kelas yang ada sekolah 

tersebut. Skema dari penetapan subjek penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Sekolah-sekolah yang diambil sebagai unit sampel di Kabupaten Ketapang ini 

memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) dalam tiga tahun terakhir sebesar 

47,73 dan nilai ini termasuk dalam kategori D (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2019). 

 

Gambar 3.2. Skema penentuan subjek penelitian 
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3.3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis instrumen yaitu Test of Logical 

Thinking (TOLT) yang dikembangkan oleh Tobin dan Capie (1981), inventori 

kecerdasan majemuk dari Armstrong (2009), serta tes tiga level representasi kimia  

pada topik dinamika kimia yang disingkat menjadi tes capaian ketiga level 

representasi untuk mengukur capaian di ketiga level representasi kimia siswa pada 

topik dinamika kimia.  

 

3.3.1.  Test of Logical Thinking (TOLT) 

TOLT memiliki sepuluh soal pilihan ganda beralasan (two tier multiple 

choice) yang mengukur lima komponen penalaran berpikir logis, yaitu penalaran 

proporsional, penalaran pengontrolan variabel, penalaran probabilistik, penalaran 

korelasional, dan penalaran kombinatorial. Setiap penalaran diwakili oleh dua soal 

dalam TOLT, di mana empat penalaran dalam bentuk pilihan ganda beralasan, 

sedangkan untuk penalaran kombinatorial berbentuk pertanyaan singkat di mana 

siswa harus memaparkan setiap kemungkinan jawaban yang ada. Soal pilihan ganda 

beralasan dinilai benar dan mendapat skor satu jika jawaban beserta alasannya juga 

benar. Namun, jika salah satu diantara jawaban dan alasannya salah, maka tidak 

mendapatkan nilai atau mendapat skor nol. Sementara itu, untuk soal penalaran 

kombinatorial, yaitu soal nomor 9 dan nomor 10, peserta tes diharuskan 

memberikan semua kombinasi yang mungkin agar mendapatkan skor 1.  

Kemampuan berpikir logis siswa dinilai dari sejauh mana skor TOLT dapat 

dicapai yang kemudian dikategorikan ke dalam empat tahap perkembangan kognitif 

Piaget. Jumlah skor TOLT dari 0-1 dikategorikan konkret, skor 2-3 dikategorikan 

transisi konkret ke formal, skor 4-7 dikategorikan formal (formal awal), dan skor 

8-10 dikategorikan rigorous formal (formal akhir) (Valanides, 1997:168; 

Yenilmez, et al., 2005). Kisi-kisi dari TOLT ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi TOLT 

Tipe penalaran Nomor soal Tipe soal 

Penalaran proporsional 1, 2 Pilihan berganda beralasan 

Pengontrolan variabel 3, 4 Pilihan berganda beralasan 

Penalaran probabilistik 5, 6 Pilihan berganda beralasan 

Penalaran korelasional 7, 8 Pilihan berganda beralasan 

Penalaran kombinatorial 9, 10 Isian singkat 

 

Pengukuran psikometrik terhadap TOLT dari Tobin dan Capie (1981) dalam 

bentuk nilai validitas dan reliabilitas TOLT ini diterapkan terhadap siswa kelas VI, 

kelas VII, kelas VIII, kelas XI, dan mahasiswa, sehingga total keseluruhan sampel 

yang terlibat adalah 682 orang. Validasi yang diterapkan menggunakan metode 

criterion-related validity (validitas kriteria) dengan cara menghubungkan antara 

capaian siswa pada TOLT dan capaian siswa pada clinical interview (interview 

klinis). Hasil dari korelasi ini diperoleh nilai validitas kriteria sebesar 0,80. Hal ini 

berarti kemampuan pemecahan masalah dalam TOLT ini serupa dengan 

kemampuan pemecahan masalah dalam TOLT. Metode pengukuran reliabilitas dari 

butir soal TOLT menggunakan metode internal consistency (konsistensi internal). 

Hasil pengukuran reliabilitas TOLT diperoleh nilai berupa koefisien α dari butir 

soal TOLT secara keseluruhan yaitu sebesar 0,85 dan termasuk kategori tinggi. 

Nilai ini sudah lebih dari ambang batas minimum 0,70 seperti yang ditetapkan oleh 

Muijs (2004), sehingga TOLT asli dari Tobin dan Capie (1981) dikatakan sebagai 

reliabel.  

Sebelum TOLT digunakan dalam penelitian, soal TOLT asli dari Tobin dan 

Capie (1981) diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Mekanisme 

penerjemahan TOLT ini mengikuti langkah-langkah penerjemahan TOLT yang 

dilakukan oleh Valanides (1997:167). Hal pertama yang dilakukan adalah 

penerjemahan TOLT ke bahasa Indonesia yang dilakukan oleh peneliti. TOLT hasil 

penerjemahan kemudian dilakukan validasi bahasa oleh ahli dengan cara 

menerjemahkan ulang TOLT ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan jasa lembaga penerjemah profesional, Starsky Translation. 

Hasil penerjemahan kembali ke bahasa aslinya (bahasa Inggris) kemudian 

dibandingkan dan disesuaikan bahasanya dengan bahasa TOLT aslinya (bahasa 

Inggris). Kesesuaian antara bahasa Inggris aslinya dan bahasa Inggris hasil 
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penerjemahan ulang oleh ahli, kemudian dianalisis dan diperbaiki sehingga 

diperoleh TOLT dengan bahasa penerjemahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Mekanisme penerjemahan ini memberikan asumsi bahwa validitas dan reliabilitas 

instrumen yang dihasilkan akan sama dengan validitas dan reliabilitas instrumen 

aslinya. Nama personal yang terdapat dalam soal disesuaikan dengan nama personal 

yang umum ada di Indonesia. Hasil akhir dari TOLT yang siap untuk diaplikasikan 

pada siswa dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.3.2.  Inventori Kecerdasan Majemuk 

Inventori kecerdasan majemuk yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan inventori yang dikembangkan oleh Armstrong (2009) yang mengadopsi 

dari tes kecerdasan majemuk Howard Gardner. Inventori kecerdasan majemuk yang 

digunakan terdiri dari 80 pernyataan dan setiap dimensi kecerdasan majemuk 

diwakili oleh 10 pernyataan. Dengan demikian, terdapat delapan kecerdasan 

majemuk yang diwakili oleh 80 pernyataan. Setiap pernyataan perlu dijawab “Ya” 

atau “Tidak” oleh setiap peserta, sesuai dengan kondisi, keadaan atau pengalaman 

siswa sehari-hari. Jika pernyataan yang diberikan sesuai dengan pengalaman 

peserta, maka pernyataan tersebut harus dijawab “Ya”. Namun, jika pernyataan 

yang diberikan tidak sesuai dengan pengalaman peserta, maka pernyataan tersebut 

harus dijawab “Tidak”. Kisi-kisi dari inventori kecerdasan majemuk ini dapat 

dilihat dari Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Kisi-kisi inventori kecerdasan majemuk 

Dimensi kecerdasan majemuk Butir pernyataan Tipe pernyataan 

Linguistik 1,9,17,25,33,41,49,57,65,73 Ya dan Tidak 

Logika matematik 2,10,18,26,34,42,50,58,66,74 Ya dan Tidak 

Visual spasial 3,11,19,27,35,43,51,59,67,75 Ya dan Tidak 

Kinestetik jasmani 4,12,20,28,36,44,52,60,68,76 Ya dan Tidak 

Musikal 5,13,21,29,37,45,53,61,69,77 Ya dan Tidak 

Interpersonal 6,14,22,30,38,46,54,62,70,78 Ya dan Tidak 

Intrapersonal 7,15,23,31,39,47,55,63,71,79 Ya dan Tidak 

Naturalistik 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80 Ya dan Tidak 

  

Sebelum inventori kecerdasan majemuk ini digunakan, mula-mula inventori 

ini diterjemahkan terlebih dahulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 
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Penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dilakukan oleh peneliti. 

Selanjutnya inventori kecerdasan majemuk berbahasa Indonesia hasil terjemahan 

dilakukan validasi bahasa oleh ahli dengan cara menerjemahkan ulang instrumen 

ke bahasa aslinya (bahasa Inggris). Dalam hal ini peneliti menggunakan jasa 

lembaga penerjemah profesional, Starsky Translation. Hasil penerjemahan ulang ke 

bahasa asli (bahasa Inggris) kemudian disesuikan dengan inventori aslinya yakni 

inventori dari Armstrong (2009). Kesesuian antara inventori berbahasa Inggris 

aslinya dengan inventori berbahasa Inggris hasil penerjemahan ulang oleh ahli 

bahasa pun dibandingkan dan dianalisis. Inventori berbahasa Inggris hasil 

penerjemahan kembali yang tidak sesuai dengan inventori berbahasa Inggris 

aslinya, menjadi patokan agar inventori berbahasa Indonesia hasil penerjemahan 

dilakukan penyesuaian bahasa. Setelah inventori berbahasa Indonesia dilakukan 

penyesuian dan perbaikan, maka diperolehlah inventori kecerdasan majemuk 

berbahasa Indonesia yang baru dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme 

penerjemahan inventori kecerdasan majemuk ini menyesuaikan mekanisme 

penerjemahan yang dilakukan oleh Valanides (1997). Hasil akhir dari inventori 

kecerdasan majemuk berbahasa Indonesia yang siap diaplikasikan pada siswa dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.3.3.  Tes Tiga Level Representasi Kimia pada Topik Dinamika Kimia  

Tes capaian ketiga level representasi yang digunakan berupa instrumen 

pilihan ganda yang terdiri atas lima pilihan jawaban. Setiap butir soalnya memiliki 

konteks yang berkaitan dengan dua butir soal lainnya. Dengan demikian, paket tiga 

butir soal ini mewakili pemahaman siswa di representasi makroskopik, 

submikroskopik, dan simbolik terkait konteks yang sama. Tes ini bertujuan untuk 

melihat pemahaman siswa di ketiga level representasi pada topik dinamika kimia, 

yaitu topik/materi kimia yang termasuk ke dalam topik yang fundamental dalam 

ilmu kimia (Lower, 2018). Topik dinamika kimia ini mencakup subtopik laju reaksi 

kimia dan kesetimbangan kimia yang terdapat di kelas 11. Pada proses pembuatan 

tes, awalnya tes capaian ketiga level representasi (tes capaian ketiga level 

representasi awal) memiliki 26 butir soal. Setelah melalui proses validasi, 

diperolehlah 25 butir soal tes capaian ketiga level representasi akhir. Jumlah butir 
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soal laju reaksi kimia dalam tes capaian ketiga level representasi akhir ada 14 butir 

soal, yakni dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Sementara itu, jumlah butir soal 

kesetimbangan kimia ada 11 butir soal, yakni dari nomor 15 sampai dengan nomor 

25. Karakter dari tes capaian ketiga level representasi akhir yang telah diaplikasikan 

ke lapangan ini dapat dilihat dari kisi-kisi pada Tabel 3.3. Instrumen tes capaian 

ketiga level representasi akhir dapat dilihat pada Lampiran 3. Tes capaian ketiga 

level representasi ini dikembangkan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan 

kurikulum 2013 sebagai dasar pengembangan tes-nya berdasarkan aturan dari 

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan ini, setiap butir soal 

dapat dikembangkan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. 

Deskripsi kompetensi inti yang diangkat pada dimensi pengetahuan yakni sebagai 

berikut: 

 

3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

 

Deskripsi Kompetensi Dasar-nya adalah sebagai berikut:  

 

3.6.  Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi menggunakan teori 

tumbukan 

3.7.  Menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil 

percobaan  

3.8.  Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan 

hasil reaksi 

3.9. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan dan penerapannya dalam industri 
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Tabel 3.3. Kisi-kisi tes capaian ketiga level representasi akhir 

Konsep Kompetensi Dasar Indikator penguasaan konsep Konteks No 

L
aj

u
 r

ea
k

si
  

3.7. Menentukan orde 
reaksi dan tetapan laju 
reaksi berdasarkan 
data hasil percobaan 

Menentukan laju reaksi pembentukan gas O2 berdasarkan 
perubahan volume H2O2 dalam manometer terhadap waktu 

Reaksi 
penguraian 

H2O2 

1 

Menghitung laju reaksi penguraian H2O2 berdasarkan data 
hasil percobaan 

2 

Menghitung laju reaksi penguraian  H2O2 berdasarkan 
perubahan jumlah molekul terhadap waktu 

3 

3.6. Menjelaskan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi laju 
reaksi menggunakan 
teori tumbukan 

 

Membandingkan laju reaksi penguraian H2O2 tanpa katalis 
dan dengan katalis berdasarkan jumlah buih yang 
dihasilkan diantara dua percobaan 

Reaksi 
penguraian 

H2O2 

4 

Menentukan peranan I- sebagai katalis dengan cara 
membandingkan antara dua jenis persamaan reaksi 

5 

Menentukan peranan katalis dalam mempengaruhi laju 
reaksi berdasarkan perbandingan jumlah molekul terhadap 
waktu diantara dua percobaan 

6 

3.6. Menjelaskan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi laju 

reaksi menggunakan 
teori tumbukan 

Menentukan reaksi yang lebih cepat menghasilkan gas H2 
dan mengembangkan balon dengan mempertimbangkan 
konsentrasi reaktan 

Reaksi Zn dan 
HCl 

7 

Menentukan persamaan reaksi yang memiliki laju reaksi 
lebih cepat berdasarkan perbedaan nilai konsentrasi 
reaktan 

8 

Menentukan reaksi yang memiliki laju reaksi lebih cepat 
berdasarkan perbedaan jumlah molekul reaktan 

9 

3.6. Menjelaskan 
faktor-faktor yang 

memengaruhi laju 
reaksi menggunakan 
teori tumbukan 

Menafsirkan skenario reaksi yang terjadi ke dalam grafik 
Reaksi 

penguraian 
N2O5 

10 

Menganalisis jumlah molekul produk yang dihasilkan 
berdasarkan skenario reaksi 

11 

3.6. Menjelaskan 
faktor-faktor yang 
memengaruhi laju 
reaksi menggunakan 

teori tumbukan 

Menentukan reaksi yang paling cepat berdasarkan luas 
permukaan zink (reaktan) Reaksi Zn dan 

asam sulfat 

12 

Menentukan persamaan reaksi zink dan asam sulfat yang 

tepat 

13 

Menentukan orientasi molekul CO dan NO2 yang paling 
tepat untuk menghasilkan CO2 dan NO 

Reaksi CO dan 
NO2 

14 

K
es

et
im

b
an

g
an

  
k
im

ia
 

3.8. Menjelaskan 
reaksi kesetimbangan 
di dalam hubungan 
antara pereaksi dan 

hasil reaksi 

Menafsirkan kondisi dua sistem yang mengalami 
kesetimbangan berdasarkan perbedaan suhu dan warna 
sistem Reaksi 

kesetimbangan 

N2O4 dan NO2 

15 

Menentukan persamaan reaksi kesetimbangan yang benar 

antara N2O4 dan NO2 

16 

Menentukan kondisi molekul yang menggambarkan 
keadaan sistem yang berkesetimbangan terhadap suhu 

17 

3.9. Menganalisis 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 

pergeseran arah 
kesetimbangan dan 
penerapannya dalam 
industri 

Menganalisis pengaruh tekanan terhadap pergeseran arah 
kesetimbangan yang terlihat dari perubahan warna sistem 

Reaksi 

kesetimbangan 
N2O4 dan NO2 

18 

Menafsirkan pengaruh tekanan terhadap jumlah spesi zat-

zat dalam sistem kesetimbangan melalui grafik 

19 

Menentukan pengaruh tekanan terhadap pergeseran arah 
kesetimbangan dengan mempertimbangkan jumlah 
molekul sistem 

20 

Menafsirkan pengaruh penambahan zat terhadap sistem 
kesetimbangan yang diperlihatkan melalui perubahan 
warna sistem 

Reaksi 
kesetimbangan   
N2O4 dan NO2 

21 

Menentukan arah pergeseran kesetimbangan dengan 
membandingkan nilai Qc dan Kc 

22 

Menentukan hasil dari pergeseran kesetimbangan yang 
baru terhadap jumlah molekul masing-masing produk 
yang diputuskan dari perbandingan nilai Qc dan Kc 

23 

3.8. Menjelaskan 

reaksi kesetimbangan 
di dalam hubungan 
antara pereaksi dan 
hasil reaksi 

Menentukan persamaan reaksi kesetimbangan yang tepat 

Reaksi 
penguraian 

CaCO3 

24 

Menentukan fenomena molekuler yang tepat dalam 
menggambarkan reaksi kesetimbangan penguraian CaCO3  

25 
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Kompetensi dasar ini terkait subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia. 

Setiap butir soal dikembangkan berdasarkan indikator penguasaan konsep. 

Indikator penguasaan konsep dikembangkan berdasarkan deskripsi kompetensi 

dasar yang diangkat dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Tes capaian ketiga 

level representasi akhir merujuk 25 indikator penguasaan konsep. Masing-masing 

indikator penguasaan konsep memiliki konteks yang sama dengan satu atau dua 

indikator penguasaan konsep lainnya. Ada tujuh konteks yang diangkat dalam tes 

capaian ketiga level representasi ini, yaitu: (a) Reaksi penguraian H2O2; (b) Reaksi 

Zn dan HCl; (c) Reaksi penguraian N2O5; (d) Reaksi Zn dan asam sulfat; (e) Reaksi 

CO dan NO2; (f) Reaksi kesetimbangan N2O4 dan NO2; dan (g) Reaksi penguraian 

CaCO3.  

Butir tes capaian ketiga level representasi akhir yang terdapat pada Tabel 3.3, 

merupakan butir soal yang telah melalui proses validasi metode CVR (Content 

Validity Ratio). CVR merupakan salah satu metode validasi instrumen lewat 

penilaian (judgment) ahli yang pertama kali dikemukakan oleh Lawshe (1975). 

Teori Lawshe tentang CVR ini mengungkapkan bahwa banyaknya jumlah ahli 

(Subject Matter Experts/SME) minimal yang dapat dilibatkan dalam menilai 

instrumen tes agar diperoleh instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan berkisar 

antara lima hingga 40 orang (Ayre dan Scally, 2014). Semakin banyak ahli yang 

menganggap suatu butir soal itu layak (essential), maka semakin valid butir soal 

tersebut. Penelitian ini melibatkan sebanyak lima orang dosen bergelar doktor yang 

berperan sebagai SME pada tahap CVR, yakni tiga orang doktor di bidang 

Pendidikan Kimia, satu orang doktor di bidang Kimia Fisika, satu orang doktor di 

bidang Evaluasi Pendidikan Kimia. Penelitian serupa yang menggunakan 

sekelompok ahli dalam memvalidasi instrumennya seperti dilakukan oleh 

Yenilmez, et al. (2006) yang menggunakan ahli di bidang sains, pendidikan sains, 

dan ahli di bidang evaluasi dan pengukuran. Metode CVR ini memiliki rumus 

sebagai berikut:  
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𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 +

𝑁
2⁄

𝑁
2⁄

 

Keterangan: 

CVR  = Content Validity Ratio (Rasio Validitas Konten);  

ne  = jumlah panelis (ahli) yang menyatakan suatu butir soal sebagai layak 

(essential);  

N  = jumlah total panelis (ahli) yang terlibat dalam proses judgement butir 

soal. 

 

Dalam uji CVR dari tes capaian ketiga level representasi ini, indikator yang 

diukur adalah indikator penguasaan konsep dan indikator kesesuaian butir soal 

dengan ketiga level representasi yakni representasi makroskopik, submikroskopik, 

dan simbolik. Setiap ahli diminta untuk menilai apakah setiap butir soalnya sudah 

bisa menggambarkan masing-masing representasi yang dituju dan mengandung 

indikator penguasaan konsep yang sesuai. Hasil dari penilaian ahli adalah lima 

orang ahli menilai valid 25 butir soal dari 26 butir soal tes capaian ketiga level 

representasi awal menggunakan metode perhitungan CVR dengan memberikan 

catatan perbaikan terhadap beberapa butir soal. Hasil dari penilaian ahli terhadap 

setiap butir soal pada tes capaian ketiga level representasi awal menggunakan CVR 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Suatu butir soal dinyatakan valid jika nilai CVR lebih besar dari nilai 

kritisnya, yakni 0,877 untuk jumlah ahli sebanyak lima orang dan tingkat 

signifikansi 0,05. Artinya hanya nilai CVR > 0,877 yang dinyatakan valid dan dapat 

digunakan ke tahap berikutnya. Hal ini didasarkan pada aturan penggunaan nilai 

kritis dari Wilson, Pan, dan Schumsky (2012). Berdasarkan Tabel 3.4, dapat dilihat 

bahwa terdapat satu soal yang dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, jumlah 

total butir soal yang valid sebagai tes capaian ketiga level representasi akhir dan 

dapat digunakan untuk pengambilan data ada sebanyak 25 butir soal dengan kisi-

kisi yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.  
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Tabel 3.4. Hasil CVR dari tes capaian ketiga level representasi awal 

No Soal V1 V2 V3 V4 V5 ne CVR Level Representasi Kesimpulan 

1 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

2 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

3 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

4 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

5 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

6 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

7 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

8 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

9 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

10 0 1 1 1 1 4 0,60 Makroskopik Tidak Valid 

11 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

12 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

13 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

14 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

15 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

16 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

17 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

18 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

19 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

20 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

21 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

22 1 1 1 1 1 5 1,00 Makroskopik Valid 

23 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

24 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

25 1 1 1 1 1 5 1,00 Simbolik Valid 

26 1 1 1 1 1 5 1,00 Submikroskopik Valid 

Content Validity Index (CVI) 0,984   

 

Selain itu, dari Tabel 3.4 pun diperoleh informasi tentang nilai Content 

Validity Index (CVI) yang merupakan rata-rata dari keseluruhan CVR. Nilai CVI 

merupakan ukuran validitas dari kelayakan instrumen untuk digunakan dengan 

batas minimum nilai CVI yang diakui adalah sebesar 0,80 (Davis, 1992; Gilbert dan 

Prion, 2016). Nilai CVI tes capaian ketiga level representasi awal pada Tabel 3.4 

sebesar 0,984. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tes capaian ketiga level 

representasi secara keseluruhan dinyatakan valid karena lebih besar dari batas 

minimum 0,80.  

Setelah dilakukan penilaian ahli, instrumen tersebut diperbaiki sesuai dengan 

saran-saran yang diberikan para ahli. Instrumen ini kemudian diujicobakan secara 



93 
 

Aditya Rakhmawan, 2019 
KONTRIBUSI KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS TERHADAP CAPAIAN KETIGA LEVEL REPRESENTASI KIMIA 
SISWA SMA PADA TOPIK DINAMIKA KIMIA UNTUK TIAP DIMENSI KECERDASAN MAJEMUK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

terbatas untuk diperoleh nilai reliabilitasnya. Reliabilitas diperlukan untuk 

menunjukkan tingkat kekonsistenan data (dari butir soal) untuk interval waktu 

tertentu (Sugiyono, 2015). Metode pengujian reliabilitas tes capaian ketiga level 

representasi dalam penelitian ini menggunakan ukuran Kuder Richardson Formula 

20 (KR-20). KR-20 digunakan untuk instrumen dengan variabel binary 

(jawabannya ada benar dan salah) dengan rumus seperti berikut (Thomson, 2016):  

 

𝐾𝑅 − 20 =
𝐾

(𝐾 − 1)
[1 − (

Σ𝑝𝑘𝑞𝑘
𝜎𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿2

)] 

Keterangan:  

KR-20 = Nilai koefisien reliabilitas KR-20 

K  = Jumlah butir soal  

pk = Jumlah siswa yang menjawab benar (skor 1) pada butir soal ke sekian 

qk  = Jumlah siswa yang menjawab salah (skor 0) pada butir soal ke sekian 

 

Penggunaan rumus KR-20 tersebut diolah secara otomatis menggunakan 

bantuan software SPSS versi 20. Dalam software SPSS versi 20 ini, metode 

perhitungan KR-20 serupa dengan metode perhitungan Cronbach alpha. Dengan 

demikian, untuk menghitung koefisien KR-20 menggunakan software SPSS versi 

20, digunakan koefisien alpha seperti menghitung Cronbach alpha. Hasil 

perhitungan dari koefisien reliabilitas dengan KR-20 menggunakan software SPSS 

versi 20 dapat dilihat melalui Tabel 3.5.  

 

Tabel 3.5. Hasil uji reliabilitas dengan ukuran KR-20 menggunakan software 

SPSS versi 20  

Bentuk Tes Capaian Ketiga 

Level Representasi 

Jumlah butir soal 
KR-20 Kesimpulan 

Laju reaksi Kesetimbangan kimia 

Total Capaian Pembelajaran 14 11 0,731 Reliabel 

Representasi Makroskopik 4 3 0,701 Reliabel 

Representasi Submikroskopik 5 4 0,818 Reliabel 

Representasi Simbolik 5 4 0,764 Reliabel 

 

Kelompok butir soal tes capaian ketiga level representasi pada Tabel 3.5 dapat 

dikatakan reliabel dengan menggunakan ambang batas minimum sebesar 0,70 

(Heidegger, Saal, dan Nuebling, 2006; Muijs, 2004). Dengan demikian, hasil 
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kesimpulan secara keseluruhan tes capaian ketiga level representasi dinyatakan 

memiliki reliabilitas yang dapat diterima.  

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dapat digambarkan melalui bagan alir 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. Bagan alir pada Gambar 3.3 membagi 

penelitian yang dilakukan menjadi tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap persiapan, meliputi: 

1) Penyusunan tes capaian tiga level representasi kimia pada topik dinamika 

kimia; 

2) Uji validasi menggunakan CVR kepada SME (Subject Matter Expert);  

3) TOLT dan inventori kecerdasan majemuk diterjemahkan; 

4) Validasi bahasa dilakukan melalui penerjemahan ulang ke bahasa asli 

terhadap TOLT dan inventori kecerdasan majemuk oleh ahli (lembaga 

penerjemah);  

5) Perbaikan tes capaian ketiga level representasi, TOLT, dan inventori 

kecerdasan majemuk yang telah divalidasi ahli; 

6) Validasi yang dilanjutkan perbaikan ulang tes capaian ketiga level 

representasi, TOLT, dan inventori kecerdasan majemuk hingga akhirnya 

menjadi instrumen yang valid; 

7) Uji coba terbatas dilakukan terhadap tes capaian ketiga level representasi 

untuk memperoleh nilai reliabilitas; 

8) Tes capaian ketiga level representasi diperbaiki sehingga menjadi tes yang 

siap untuk diaplikasikan; 

9) Subjek penelitian ditetapkan pada seluruh siswa di tujuh kelas, dari empat 

sekolah di dua kecamatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan 

Barat. 
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Gambar 3.3. Bagan Alir Penelitian 

 

2. Tahap pelaksanaan 

1) TOLT diaplikasikan kepada subjek penelitian yang sudah ditentukan; 

2) Inventori kecerdasan majemuk diaplikasikan kepada subjek penelitian 

yang sudah ditentukan; 
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3) Tes capaian ketiga level representasi diaplikasikan kepada subjek 

penelitian yang sudah ditentukan;  

4) Data dari penerapan TOLT, inventori kecerdasan majemuk, dan tes 

capaian ketiga level representasi dikumpulkan dan diorganisasikan; 

5) Data yang telah terorganisir diolah dengan menggunakan metode statistika 

deskriptif dan statistika inferensial menggunakan program Microsoft 

Excel 2016 dan SPSS versi 20; 

6) Data hasil pengolahan statistika dianalisis untuk mengetahui profil 

masing-masing variabel, korelasi, dan koefisien determinasinya. 

3. Tahap akhir 

1) Hasil analisis dibahas menggunakan berbagai referensi yang sesuai; 

2) Penyusunan draft disertasi;  

3) Kesimpulan dan saran diangkat untuk penelitian selanjutnya. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data rasio dan data nominal. 

Proses analisis data yang dilakukan berkaitan dengan: (1) analisis data profil 

kemampuan berpikir logis; (2) analisis data profil dimensi kecerdasan majemuk; 

(3) analisis data profil capaian hasil belajar kimia di ketiga level representasi pada 

topik dinamika kimia; (4) analisis kontribusi data kemampuan berpikir logis 

terhadap data capaian hasil belajar kimia di ketiga level representasi pada topik 

dinamika kimia; (5) analisis sebaran capaian hasil belajar kimia di ketiga level 

representasi pada topik dinamika kimia pada setiap dimensi kecerdasan majemuk 

siswa yang dominan; (6) analisis kontribusi data kemampuan berpikir logis 

terhadap capaian hasil belajar kimia di ketiga level representasi pada topik dinamika 

kimia pada setiap dimensi kecerdasan majemuk. 

 

3.5.1.  Analisis Data Kemampuan Berpikir Logis 

Analisis data kemampuan berpikir logis dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Data yang dianalisis ada sebanyak 205 data siswa. Hal yang 

pertama dilakukan dalam statistik deskriptif ini adalah tahap reduksi data (data 
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reduction) (Healey, 2009). Salah satu upaya dalam mereduksi ratusan data yang 

dilakukan yakni dengan cara mengorganisasikan sejumlah data dalam bentuk 

distribusi frekuensi. Huck (2012) menyebut distribusi frekuensi ini sebagai simple 

distribution frequency (distribusi frekuensi sederhana). Distribusi frekuensi ini 

menjelaskan beberapa hal, yakni: (1) Frekuensi siswa yang menjawab setiap butir 

soal; (2) Frekuensi siswa dengan kesamaan skor TOLT; (3) Frekuensi siswa dengan 

kesamaan tahap perkembangan kognitif; dan (4) Frekuensi siswa dengan kesamaan 

skor lima komponen penalaran kemampuan berpikir logis.  

Distribusi frekuensi pertama, diorganisir menjadi 10 kelompok skor yang 

didasarkan pada 10 butir soal TOLT untuk setiap siswa. Kesepuluh kelompok skor 

ini diubah menjadi rasio perbandingan antara jumlah setiap kelompok skor dengan 

jumlah total siswa, yaitu 205 orang. Dengan demikian, diperoleh grafik persentase 

rata-rata tingkat kemampuan siswa di masing-masing butir soal TOLT.  

Distribusi frekuensi kedua, setiap skor TOLT yang sama dari beberapa siswa 

dikelompokkan sehingga menjadi distribusi frekuensi untuk setiap skor TOLT. 

Grafik distribusi frekuensi skor TOLT dibuat untuk memudahkan proses analisis. 

Distribusi frekuensi ketiga, setiap skor TOLT diorganisir berdasarkan batasan 

tahap perkembangan kognitif siswa, yakni konkret, transisi, formal awal, dan 

formal akhir (rigorous formal) (Valanides, 1997; Yenilmez, et al., 2005; Wiji, et 

al., 2014). Jumlah siswa dengan batasan tersebut dikelompokkan, sehingga menjadi 

distribusi frekuensi tahap perkembangan kognitif siswa. Distribusi frekuensi 

tersebut disajikan dalam bentuk grafik batang agar memudahkan dalam proses 

analisisnya. 

Distribusi frekuensi keempat, setiap skor TOLT dari distribusi frekuensi skor 

TOLT dikelompokkan berdasarkan batasan kelima komponen penalaran berpikir 

logis, yakni penalaran proporsional, pengontrolan variabel, penalaran probabilistik, 

penalaran korelasional, dan penalaran kombinatorial. Setiap komponen penalaran 

diangkat dari setiap frekuensi dua kelompok butir soal dari distribusi frekuensi 

pertama. Dengan demikian, diperoleh tiga kelompok skor komponen penalaran 

berpikir logis, yakni skor 0, skor 1, dan skor 2 (Lampiran 8). Tiga skor tersebut 

diolah menjadi rata-rata setiap komponen penalaran kemampuan berpikir logis 
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untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik batang agar memudahkan dalam 

proses analisisnya.  

Frekuensi data dari setiap kelompok dan setiap distribusi dianalisis 

kecenderungannya dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang umum 

digunakan dalam bahasa Indonesia berdasarkan nilai persentase frekuensinya. 

Pengungkapan tingkat kecenderungan ini didasarkan atas penafsiran menurut 

Sumantri (1989) yang dijabarkan seperti pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Tafsiran hasil persentase frekuensi 

Persentase (%) Tafsiran 

0 Tidak ada 

0 < 𝑓 ≤ 25 Sebagian kecil 

25 < 𝑓 < 50 Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

50 < 𝑓 ≤ 75 Sebagian besar 

75 < 𝑓 < 100 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

 

3.5.2.  Analisis Data Kecerdasan Majemuk 

Analisis data kecerdasan majemuk siswa dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Data kecerdasan majemuk yang diperoleh termasuk dalam 

kategori data nominal/data kategorial/data diskrit. Jumlah data kecerdasan 

majemuk yang dilibatkan ada sebanyak 205 data siswa. Selanjutnya, sejumlah data 

kecerdasan majemuk siswa ini dihitung menggunakan metode perhitungan dalam 

Howard Gardner Multiple Intelligences Test (2007). Tabel 3.7 memperlihatkan 

contoh perhitungan untuk menentukan kecenderungan dominasi dimensi 

kecerdasan majemuk siswa.  

Informasi yang diperoleh dari Tabel 3.7 menjadi acuan pengkategorian 

dominasi dimensi kecerdasan majemuk siswa. Selisih angka yang dihasilkan dari 

jawaban “Ya” dan “Tidak” siswa, jika nilainya di atas nol, maka beberapa dimensi 

kecerdasan majemuk tersebut menjadi kecenderungan dimensi kecerdasan 

majemuk siswa. Sementara itu, jika selisih angka yang dihasilkan nilainya di bawah 

nol, maka beberapa dimensi kecerdasan tersebut bukanlah merupakan 

kecenderungan dimensi kecerdasan majemuk siswa. Data siswa yang diolah dalam 

penelitian bukanlah data siswa dengan beberapa dimensi kecerdasan majemuk 
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tertentu, dan bukan siswa yang tidak memiliki kecenderungan dimensi kecerdasan 

majemuk tertentu.  

 

Tabel 3.7. Perhitungan untuk menemukan tingkat kecenderungan kecerdasan 

majemuk bagi siswa 

 Total jawaban 

“Ya” 

Total jawaban 

“Tidak” 
Ya kurangi Tidak 

Linguistik 8 2 6 

Logika matematik 7 3 4 

Visual spasial 9 1 8 

Kinestetik jasmani 7 3 4 

Musikal 6 4 2 

Interpersonal 9 1 8 

Intrapersonal 7 3 4 

Naturalistik 4 6 -2 

 

Siswa yang diolah datanya dalam penelitian ini merupakan siswa yang hanya 

memiliki satu kecenderungan dimensi kecerdasan majemuk, yaitu dimensi 

kecerdasan majemuk yang dominan. Dengan demikian, diperoleh delapan 

kelompok siswa dengan kecenderungan dominasi dimensi kecerdasan majemuk 

tertentu. Seperti halnya data kemampuan berpikir logis, data sebaran siswa di 

masing-masing kelompok dimensi kecerdasan majemuk ini diorganisir ke dalam 

distribusi frekuensi sederhana berdasarkan kesamaan dominasi dimensi kecerdasan 

majemuknya. Kecenderungan frekuensi data di setiap kelompok dimensi 

kecerdasan majemuk ini diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang umum 

digunakan dalam bahasa Indonesia berdasarkan nilai persentasenya.  

 

3.5.3.  Analisis Data Capaian di Ketiga Level Representasi Kimia pada Topik 

Dinamika Kimia 

Analisis data capaian di ketiga level representasi kimia diolah menggunakan 

statistik deskriptif. Data tiga level representasi yang diperoleh termasuk ke dalam 

data rasio. Jumlah data yang diperoleh dari tes capaian ketiga level representasi ada 

sebanyak 205 data.  

Pengolahan statistik deskriptif dari tes capaian ketiga level representasi 

dilakukan untuk memperoleh nilai central tendency data dalam bentuk skor rata-

rata (mean) dan nilai sebaran (variability) data dalam bentuk nilai deviasi standar 
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untuk setiap variabel yang terlibat. Variabel-variabel yang diolah datanya yaitu 

variabel skor capaian belajar pada topik dinamika kimia (CP total), yang dijabarkan 

menjadi skor capaian makroskopik, skor capaian submikroskopik, dan skor capaian 

simbolik. Keempat variabel ini ke depannya disebut sebagai variabel komponen 

capaian kimia. Setiap skor rata-rata komponen capaian diubah ke dalam bentuk 

nilai persentase antara skor capaian berbanding skor maksimalnya, demikian pula 

dengan nilai deviasi standar.  

Berdasarkan tes capaian ketiga level representasi, diperoleh juga informasi 

terkait data capaian pada dua konsep yang tercakup dalam dinamika kimia, yakni 

subtopik laju reaksi dan subtopik kesetimbangan kimia. Setiap data pada kedua 

konsep tersebut, diolah menggunakan statistika deskriptif sebagaimana data dari 

keseluruhan tes capaian ketiga level representasi. Kedua konsep dinamika kimia 

dibagi menjadi komponen capaiannya masing-masing, yakni capaian makroskopik, 

capaian submikroskopik, capaian simbolik, dan CP total untuk subtopik laju reaksi, 

serta kesetimbangan kimia. Skor rata-rata capaian keempat komponen capaian pada 

topik dinamika kimia, termasuk subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia, 

diolah menjadi bentuk persentasenya yang merupakan perbandingan capaian skor 

dengan skor maksimalnya. 

Masing-masing persentase capaian keempat komponen capaian kimia untuk 

topik dinamika kimia, termasuk subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia 

tersebut, dianalisis kecenderungannya dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata 

yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Pengungkapan tingkat 

kecenderungan ini dijabarkan seperti pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.8. Tafsiran hasil persentase capaian 

Persentase (%) Tafsiran 

0 Tidak mampu 

0 < �̅� ≤ 20 Sangat rendah 

20 < �̅� ≤ 40 Rendah 

40 < �̅� ≤ 60 Sedang 

60 < �̅� ≤ 80 Tinggi 

80 < �̅� < 100 Sangat tinggi 

100 Sempurna 
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3.5.4.  Analisis Kontribusi Data Kemampuan Berpikir Logis terhadap Data 

Capaian di Ketiga Level Representasi Kimia 

Analisis hubungan antara data kemampuan berpikir logis terhadap data 

capaian hasil belajar kimia di ketiga level representasi dan CP total dilakukan pada 

topik dinamika kimia. Analisis hubungan ini diawali dengan uji normalitas dari 

masing-masing variabel yang terlibat. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS versi 20. Variabel-variabel 

yang diuji distribusi datanya yaitu variabel skor TOLT, dan variabel skor komponen 

capaian kimia yang terdiri atas variabel capaian makroskopik, submikroskopik, 

simbolik, dan CP total. Jumlah data variabel skor TOLT, serta variabel skor 

komponen capaian kimia yang terlibat sebanyak 205 data siswa. Data dari suatu 

variabel dikatakan normal jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

ada di bawah tingkat kepercayaannya (Sig < 0,05). 

Setelah normalitas sebaran data diketahui, selanjutnya dilakukan uji korelasi 

antara data kemampuan berpikir logis, dengan data komponen capaian kimia siswa. 

Data yang diperoleh dari dua kelompok variabel bertipe rasio. Skor rata-rata TOLT 

dihubungkan dengan empat variabel skor komponen capaian kimia diolah 

menggunakan statistik inferensial melalui program SPSS versi 20. Masing-masing 

skor TOLT siswa dikorelasikan dengan masing-masing skor komponen capaian 

kimia. Uji statistik parametrik dilakukan karena data variabel-variabel yang diuji 

bertipe rasio dan berdistribusi normal. Metode analisis uji korelasi data digunakan 

korelasi Pearson (Pearson Product Momen) sebagai berikut (Healey, 2009): 

𝑟 =
∑(𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�)

√[∑(𝑋 − �̅�)2][∑(𝑌 − �̅�)2]
 

Keterangan: 

𝑋  = Data skor TOLT 

�̅�  = Skor rata-rata TOLT 

𝑌  = Data skor salah satu dari ketiga level representasi 

�̅�  = Skor rata-rata salah satu dari ketiga level representasi 

 

Nilai signifikansi hubungan dua kelompok variabel yang kurang dari 0,05 

(two tailed) bermakna bahwa kedua kelompok variabel tersebut memiliki korelasi 
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yang signifikan. Tingkat kekuatan hubungan dua variabel ini diukur melalui nilai 

koefisien korelasinya yang diungkapkan seperti pada Tabel 3.9. Nilai koefisien 

korelasi ini disebut juga koefisien korelasi Pearson yang nilainya berada antara -

1 < r < 1. Bila nilai r = 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara 

kedua variabel. Nilai r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif antara kedua 

variabel. Nilai r < 0 berarti terdapat hubungan yang negatif antara kedua variabel. 

Dengan kata lain, tanda “+” dan “-“ menunjukkan arah hubungan di antara variabel 

yang sedang diolah. Makna dari setiap nilai r dipaparkan pada Tabel 3.9.  

 

Tabel 3.9. Makna setiap nilai koefisien korelasi Pearson (r) (Sumber: Sugiyono, 

2015) 

Nilai Makna 

𝑟 < 0,2  Sangat rendah/sangat lemah 

0,2 ≤ 𝑟 < 0,4 Rendah/lemah 

0,4 ≤ 𝑟 < 0,6 Sedang 

0,6 ≤ 𝑟 < 0,8 Tinggi/kuat 

0,8 ≤ 𝑟 < 1,0 Sangat tinggi/sangat kuat 

 

 

Tingkat kontribusi dari kemampuan berpikir logis terhadap masing-masing 

variabel komponen capaian kimia diketahui dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi (r), sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi (r2). Nilai ini 

menunjukkan seberapa besar satu variabel prediktor mampu menjelaskan varians 

yang terjadi pada variabel kriteria. Nilai koefisien determinasi yang diubah ke 

dalam bentuk persentase menunjukkan tingkat kontribusi dari variabel prediktor 

terhadap variabel kriteria. Dengan demikian, diperoleh persentase tingkat 

kontribusi kemampuan berpikir logis terhadap empat komponen capaian kimia pada 

topik dinamika kimia.  

Analisis kontribusi data kemampuan berpikir logis terhadap data empat 

komponen capaian kimia dielaborasi juga pada setiap subtopik. Dua subtopik dari 

dinamika kimia tersebut yaitu subtopik laju reaksi, dan subtopik kesetimbangan 

kimia. Tahap analisis pertama diawali dengan uji normalitas data terhadap variabel-

variabel yang terlibat, yaitu variabel kemampuan berpikir logis, variabel capaian 

makroskopik pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia, variabel capaian 
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submikroskopik pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia, variabel 

capaian simbolik pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia, serta variabel 

CP total untuk subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Metode uji 

normalitas, jumlah data yang terlibat, dan cara menyimpulkan hasil uji normalitas 

terkait dua subtopik, tidak berbeda dengan uji normalitas pada topik dinamika 

kimia. 

Setelah normalitas sebaran data diketahui, selanjutnya dilakukan uji korelasi 

antara data kemampuan berpikir logis terhadap data empat komponen capaian 

kimia pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Data yang diperoleh dari 

variabel-variabel ini adalah data rasio. Skor rata-rata TOLT dihubungkan dengan 

skor empat komponen capaian kimia pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan 

kimia, menggunakan statistik inferensial melalui program SPSS versi 20. Uji 

statistik parametrik dilakukan karena data dari variabel-variabel yang diuji bertipe 

rasio dan berdistribusi normal. Metode uji analisis korelasi data digunakan korelasi 

Pearson (Pearson Product Momen).  

Nilai signifikansi dari hasil analisis hubungan kedua kelompok variabel yang 

kurang dari 0,05 (two tailed) bermakna bahwa kedua kelompok variabel tersebut 

memiliki korelasi yang signifikan. Tingkat kekuatan hubungan dua kelompok 

variabel diukur melalui nilai koefisien korelasinya yang diungkapkan pada Tabel 

3.9. Nilai koefisien korelasi ini disebut juga koefisien korelasi Pearson yang 

nilainya antara -1 < r < 1. Bila nilai r = 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada 

hubungan antara kedua variabel. Nilai r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif 

antara kedua variabel. Nilai r < 0 berarti terdapat hubungan yang negatif antara 

kedua variabel. Dengan kata lain, tanda “+” dan “-“ menunjukkan arah hubungan 

di antara variabel yang sedang diolah. Makna dari setiap nilai r dipaparkan pada 

Tabel 3.9. 

Tingkat kontribusi dari kemampuan berpikir logis terhadap masing-masing 

variabel komponen capaian kimia diketahui dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi (r), sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi (r2). Nilai ini 

menunjukkan seberapa besar satu variabel (variabel prediktor) mampu menjelaskan 

varians yang terjadi pada variabel yang lain (variabel kriteria). Nilai koefisien 

determinasi yang diubah ke dalam bentuk persentase menunjukkan tingkat 
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kontribusi dari variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Hasil akhir analisis data 

pada tahap ini diperoleh persentase tingkat kontribusi kemampuan berpikir logis 

terhadap empat komponen capaian kimia pada subtopik laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia. 

 

3.5.5.  Analisis Data Capaian di Ketiga Level Representasi Kimia pada Setiap 

Dimensi Kecerdasan Majemuk  

Analisis data capaian rata-rata komponen capaian kimia yang terdiri atas 

capaian makroskopik, submikroskopik, simbolik, dan CP total, pada topik dinamika 

kimia berdasarkan perbedaan diantara delapan dimensi kecerdasan majemuk siswa. 

Jumlah data antara kedua kelompok variabel yang terlibat dalam analisis data ini 

ada sebanyak 205 data siswa.  

Setiap siswa dengan kecenderungan dominasi dimensi kecerdasan 

majemuknya masing-masing dikelompokkan, sehingga diperoleh delapan 

kelompok siswa berdasarkan dimensi kecerdasan majemuk. Data empat komponen 

capaian kimia pada topik dinamika kimia dikelompokkan berdasarkan dimensi 

kecerdasan majemuknya masing-masing. Nilai rata-rata dan deviasi standar 

dihitung dari data empat komponen capaian kimia yang telah dikelompokkan 

berdasarkan dimensi kecerdasan majemuknya. Hasil pengolahan data ini diplotkan 

dalam bentuk tabel yang memplotkan antara tipe dimensi kecerdasan majemuk 

sebagai baris serta capaian rata-rata makroskopik, submikroskopik, simbolik, dan 

CP total sebagai kolom. Selanjutnya, data yang telah terplot dalam tabel tersebut 

disajikan dalam bentuk grafik batang dengan kategori dimensi kecerdasan majemuk 

pada sumbu x,  dan empat komponen capaian kimia sebagai sumbu y. 

Tahap selanjutnya adalah analisis data skor rata-rata empat komponen capaian 

kimia yang dielaborasi pada setiap subtopik dari dinamika kimia, yaitu subtopik 

laju reaksi dan kesetimbangan kimia berdasarkan perbedaan dimensi kecerdasan 

majemuk. Jumlah data yang terlibat di tahap ini ada sebanyak 205 data siswa. Setiap 

siswa dengan kecenderungan dominasi dimensi kecerdasan majemuknya masing-

masing dikelompokkan, sehingga diperoleh delapan kelompok siswa berdasarkan 

perbedaan dimensi kecerdasan majemuknya. Data skor empat komponen capaian 

kimia dikelompokkan berdasarkan kelompok dimensi kecerdasan majemuknya 
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masing-masing. Nilai rata-rata dan deviasi standar dihitung dari data komponen 

capaian kimia yang telah dikelompokkan berdasarkan dimensi kecerdasan 

majemuknya. Hasil pengolahan data ini diplotkan dalam bentuk tabel yang antara 

dimensi kecerdasan majemuk siswa di bagian baris dan skor rata-rata empat 

komponen capaian kimia di bagian kolom. Selanjutnya, data yang telah terplot 

dalam tabel, disajikan dalam bentuk grafik batang dengan sumbu x sebagai kategori 

dimensi kecerdasan majemuk dan sumbu y sebagai skor rata-rata untuk empat 

komponen capaian kimia.  

 

3.5.6. Analisis Kontribusi Kemampuan Berpikir Logis terhadap Capaian di 

Ketiga Level Representasi Kimia untuk Tiap Dimensi Kecerdasan 

Majemuk 

Bagian ini menghubungkan ketiga kelompok variabel dalam penelitian, yakni 

variabel kemampuan berpikir logis, variabel kecerdasan majemuk, dan variabel 

empat komponen capaian kimia pada topik dinamika kimia. Empat komponen 

capaian kimia ini terdiri atas capaian makroskopik, submikroskopik, simbolik, dan 

CP total pada topik dinamika kimia. Tiga kelompok variabel kemudian 

digabungkan dalam satu sajian data. Analisis ketiga kelompok variabel ini 

melibatkan sebanyak 205 data siswa.  

 

Tabel 3.10. Bentuk analisis sebaran skor rata-rata komponen capaian kimia pada 

setiap dimensi kecerdasan majemuk dan tahap perkembangan 

kognitif  

Dimensi kecerdasan 

majemuk 

Tahap 

perkembangan 

kognitif 

Capaian 

Makroskopik 

Capaian 

Submikroskopik 

Capaian 

Simbolik 
CP Total 

Linguistik 

Konkret     

Transisi     

Formal awal     

Formal akhir     

Logika matematik 

Konkret     

Transisi     

Formal awal     

Formal akhir     

… 

Konkret     

Transisi     

Formal awal     

Formal akhir     
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Proses analisis pertama yang dilakukan dalam proses analisis data tiga 

kelompok variabel ini, yaitu sebanyak 205 data siswa ini dikelompokkan ke dalam 

delapan kecenderungan dimensi kecerdasan majemuk yang dominan. Selanjutnya, 

setiap kelompok dibagi berdasarkan empat kategori tahap perkembangan 

kognitifnya, yakni tahap konkret, transisi konkret menuju formal, formal awal, dan 

formal akhir. Skor rata-rata empat komponen capaian kimia pada topik dinamika 

kimia selanjutnya diorganisir ke dalam masing-masing kelompok dimensi 

kecerdasan majemuk dan tahap perkembangan kognitifnya. Akhirnya, diperoleh 

sebaran data capaian makroskopik, submikroskopik, simbolik, dan CP total pada 

topik dinamika kimia yang terorganisir berdasarkan dimensi kecerdasan majemuk, 

tahap perkembangan kognitif seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.10. Dengan 

demikian, proses analisis dan penafsiran data menjadi lebih mudah dilakukan. 

Proses analisis kedua, dalam upaya untuk mengetahui efek gabungan dari 

ketiga kelompok variabel yang terlibat, digunakan suatu persamaan regresi dari 

grafik scatter plot. Setiap grafik scatter plot ini menghubungkan antara skor TOLT 

di sumbu x dan capaian skor tes capaian ketiga level representasi siswa di sumbu y. 

Data yang digunakan adalah seluruh data skor TOLT dan skor tes capaian ketiga 

level representasi yang telah terbagi menjadi delapan kelompok berdasarkan 

kecerdasan majemuknya. Capaian skor tes capaian ketiga level representasi di 

sumbu y mencakup data capaian makroskopik, submikroskopik, simbolik, dan CP 

total pada topik dinamika kimia. Dengan demikian, dari sebaran titik data antara 

skor TOLT dan skor tes capaian ketiga level representasi diperoleh empat garis 

regresi dengan kemiringan tertentu. Empat garis regresi ini mewakili empat 

hubungan, yaitu hubungan data TOLT terhadap skor makroskopik, hubungan data 

TOLT terhadap skor submikroskopik, hubungan data TOLT terhadap skor 

simbolik, serta hubungan data TOLT terhadap skor CP total pada topik dinamika 

kimia. Dari keempat garis regresi dihasilkan empat persamaan garis regresi dalam 

bentuk, 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑐 serta nilai R2. Di mana nilai 𝑎 adalah nilai gradien atau 

kemiringan garis, nilai 𝑐 merupakan nilai konstanta persamaan garis, dan nilai R2 

atau r2 adalah nilai koefisien determinasi atau nilai kontribusi data di sumbu x 

terhadap capaian sumbu y. Hasil akhir, diperoleh delapan grafik scatter plot antara 
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skor TOLT terhadap skor tes capaian ketiga level representasi yang mewakili 

masing-masing dimensi kecerdasan majemuk siswa. 

Proses analisis ketiga, dapat dikatakan sebagai metode triangulasi data 

sekaligus mengorganisasikan data khusus untuk nilai korelasi dan kontribusi. 

Korelasi setiap skor TOLT dengan skor tes capaian ketiga level representasi pada 

setiap kelompok dimensi kecerdasan majemuk, dilakukan menggunakan analisis 

korelasi Pearson (Pearson Product Moment). Hasil dari uji korelasi Pearson 

diperoleh nilai koefisien korelasi (r). Signifikansi dari nilai koefisien korelasi antara 

dua kelompok variabel setiap dimensi kecerdasan majemuk yang kurang dari batas 

tingkat signifikansi 5% (Syg<0,05), maka korelasi tersebut dinyatakan signifikan. 

Kategori tingkat korelasi kemampuan berpikir logis (TOLT) terhadap skor tes 

capaian ketiga level representasi berdasarkan perbedaan dimensi kecerdasan 

majemuk dapat dilihat pada Tabel 3.9.  

Tingkat kontribusi dari skor TOLT terhadap skor tes capaian ketiga level 

representasi berdasarkan perbedaan dimensi kecerdasan majemuk, diperoleh 

dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi, sehingga diperoleh nilai koefisien 

determinasi (r2). Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar satu 

variabel prediktor mampu menjelaskan varians yang terjadi pada variabel kriteria. 

Dalam hal ini, variabel skor TOLT sebagai variabel prediktor dan skor tes capaian 

ketiga level representasi sebagai variabel kriteria. Tingkat kemampuan skor TOLT 

menjelaskan varians yang terjadi pada skor tes capaian ketiga level representasi, 

digunakan bentuk persentase dari koefisien determinasi. Dengan demikian, hasil 

akhir analisis ini diperoleh tingkat kontribusi skor TOLT terhadap skor capaian 

ketiga level representasi pada topik dinamika kimia berdasarkan perbedaan dimensi 

kecerdasan majemuk siswa.  

Setiap proses analisis data yang dilakukan pada topik dinamika kimia, 

diterapkan juga pada dua subtopik dinamika kimia dalam rangka elaborasi data 

yang dihasilkan pada topik dinamika kimia. Elaborasi analisis data ini diterapkan 

pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Serupa dengan tahapan yang 

dilakukan dalam analisis skor TOLT terhadap skor capaian ketiga level representasi 

untuk tiap dimensi kecerdasan majemuk pada topik dinamika kimia. Skor capaian 

ketiga level representasi pada subtopik laju reaksi dan subtopik kesetimbangan 
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kimia, merupakan bagian dari skor capaian ketiga level representasi pada topik 

dinamika kimia. Dalam hal ini, proses analisis bertujuan untuk melihat subtopik 

mana yang sejalan dengan tingkat kontribusi pada topik dinamika kimia secara 

keseluruhan. Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini, yaitu seluruh data siswa 

dikelompokkan ke dalam delapan kecenderungan dimensi kecerdasan majemuk 

yang dominan. Selanjutnya, setiap kelompok dibagi berdasarkan kategori empat 

tahap perkembangan kognitifnya masing-masing, yaitu tahap konkret, transisi 

konkret menuju formal, formal awal, dan formal akhir. Selanjutnya data skor rata-

rata empat komponen capaian kimia pada setiap subtopik diorganisir ke dalam tiap 

dimensi kecerdasan majemuk dan tahap perkembangan kognitifnya masing-

masing. Akhirnya diperoleh sebaran skor rata-rata empat komponen capaian kimia 

pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia yang terorganisir berdasarkan 

dimensi kecerdasan majemuk, tahap perkembangan kognitif. Dengan demikian, 

proses analisis dan penafsiran data menjadi lebih mudah dilakukan. 

Dalam upaya untuk mengetahui efek gabungan dari ketiga kelompok variabel 

yang terlibat, digunakan suatu persamaan regresi dari grafik scatter plot. Setiap 

grafik scatter plot ini menghubungkan antara skor TOLT di sumbu x dan skor 

capaian ketiga level representasi pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia 

di sumbu y. Data yang digunakan adalah seluruh data yang telah terbagi menjadi 

delapan kelompok berdasarkan kecerdasan majemuknya. Skor TOLT dan skor 

capaian ketiga level representasi dari setiap kelompok dituangkan ke dalam grafik 

scatter plot untuk masing-masing dimensi kecerdasan majemuk. Skor capaian 

ketiga level representasi di sumbu y mencakup data capaian makroskopik, 

submikroskopik, simbolik, dan CP total pada subtopik laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia. Dengan demikian, sebaran titik data antara skor TOLT dan 

skor capaian ketiga level representasi diperoleh empat garis regresi dengan 

kemiringan tertentu. Empat garis regresi ini yang mewakili empat hubungan, yaitu 

hubungan data TOLT terhadap skor makroskopik, hubungan data TOLT terhadap 

skor submikroskopik, hubungan data TOLT terhadap skor simbolik, serta hubungan 

data TOLT terhadap CP total. Dari keempat garis regresi dihasilkan empat 

persamaan garis regresi dalam bentuk, 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑐 serta nilai R2. Di mana nilai 𝑎 

adalah nilai gradien atau kemiringan garis, nilai 𝑐 merupakan nilai konstanta 
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persamaan garis, dan nilai R2 atau r2 adalah nilai koefisien determinasi atau nilai 

kontribusi data di sumbu x terhadap capaian sumbu y. Keempat hubungan ini 

dilakukan untuk masing-masing subtopik, yaitu subtopik laju reaksi, dan 

kesetimbangan kimia. Masing-masing subtopik akan diperoleh delapan grafik 

scatter plot berdasarkan delapan dimensi kecerdasan majemuknya. Hasil akhir akan 

diperoleh 16 grafik scatter plot antara skor TOLT terhadap skor capaian ketiga level 

representasi pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia yang mewakili 

masing-masing dimensi kecerdasan majemuk siswa. 

Korelasi setiap skor TOLT terhadap skor komponen capaian kimia pada 

setiap kelompok dimensi kecerdasan majemuk, dilakukan menggunakan analisis 

korelasi Pearson (Pearson Product Moment). Hasil dari uji korelasi Pearson 

diperoleh nilai koefisien korelasi (r). Signifikansi dari nilai koefisien korelasi antara 

dua kelompok variabel pada setiap dimensi kecerdasan majemuk yang kurang dari 

batas tingkat signifikansi 5% (Syg<0,05), maka korelasi tersebut dinyatakan 

signifikan. Kategori tingkat korelasi antar skor TOLT terhadap skor empat 

komponen capaian kimia berdasarkan perbedaan dimensi kecerdasan majemuk 

dapat dilihat pada Tabel 3.9. Skor komponen capaian kimia yang dimaksud adalah 

skor makroskopik, submikroskopik, simbolik, serta CP total pada subtopik laju 

reaksi dan kesetimbangan kimia.  

Perbandingan tingkat kontribusi dari skor TOLT terhadap skor keempat 

komponen capaian kimia pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia untuk 

tiap dimensi kecerdasan majemuk, diperoleh dengan mengkuadratkan nilai 

koefisien korelasi (r), sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi (r2). Nilai 

koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar satu variabel prediktor mampu 

menjelaskan varians yang terjadi pada variabel kriteria. Dalam hal ini, variabel skor 

TOLT terhadap skor empat komponen capaian kimia pada subtopik laju reaksi dan 

kesetimbangan kimia. Tingkat kemampuan variabel prediktor menjelaskan varians 

yang terjadi pada variabel kriteria digunakan bentuk persentase dari koefisien 

determinasi. Dengan demikian, hasil akhir analisis ini diperoleh perbandingan 

tingkat kontribusi kemampuan berpikir logis terhadap capaian setiap komponen 

capaian kimia pada subtopik laju reaksi dan kesetimbangan kimia berdasarkan 

perbedaan dimensi kecerdasan majemuk siswa. 


