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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis dokumen dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam pelaksanaannya, 

penelitian ini bermaksud untuk mencari informasi dan data yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan kualitas soal ujian semester. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

sebagian data atau informasi yang diperoleh berupa data numerik yaitu data 

dalam bentuk angka-angka dan dianalisis dengan statistik.
47

 

B.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Tebingtinggi Timur dan 

MA Darun Na’im Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

C.   Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah silabus, RPP, kisi-kisi soal, lembar 

soal dan lembar jawaban siswa. Sedangkan subjek penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X SMA dan MA Kecamatan Tebingtinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini adalah lembar soal ujian semester ganjil 

mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 1 Tebingtinggi Timur dan MA 

Darun Na’im Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten 

Kepulauan Meranti tahun ajaran 2015/2016, respon jawaban siswa, serta 

perangkat pembelajaran guru kimia kelas X SMA Negeri 1 Tebingtinggi 

Timur dan MA Darun Na’im Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ajaran 2015/2016.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan 

wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan 

ditanyakan.
48

 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 
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dari seseorang.
49

 Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan 

dokumen yang sudah ada dan memperoleh data yang dibutuhkan. 

a) Silabus. 

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c) Lembar kisi-kisi soal. 

d) Lembar soal dan lembar jawaban siswa pada ujian semester ganjil 

mata pelajaran kimia kelas X tahun ajaran 2015/2016.   

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis kualitatif 

Dalam analisis butir soal secara kualitatif mencakup pertimbangan 

soal dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis soal secara 

kualitatif digunakan format penelaahan soal. Karena soal yang dianalisis 

berbentuk pilihan ganda, maka format penelaahan menggunakan format 

penelaahan soal bentuk pilihan ganda sebagai berikut:
50
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   Tabel III.1. Format penelaahan butir soal bentuk pilihan ganda 

           Mata pelajaran  : 

           Kelas/Semester  : 

           Penelaah   : 

No Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 ... 

A 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk pilihan ganda). 

Materi yang dinyatakan sesuai dengan 

komposisi (urgensi, relevansi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi). 

Pilihan jawaban homogen dan logis. 

Hanya ada satu kunci jawaban. 

      

B 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Konstruksi 

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas 

dan tegas. 

Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 

Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda. 

Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi. 

Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi. 

Panjang pilihan jawaban relatif sama. 

Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban di atas 

salah/benar” dan sejenisnya. 

Pilihan jawaban berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya. 

Butir soal tidak tergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 
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No Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 ..

. 

C 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Bahasa/budaya 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa indonesia. 

Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

Kalimat soal tidak menyalin/menjiplak persis 

teks bacaan 

Kalimat dalam pokok soal tidak menyinggung 

pribadi seseorang, suku, ras dan agama. 

      

 

2. Analisis kuantitatif 

a. Validitas Butir Soal 

Apabila variabel 1 berupa data disket murni, sedangkan variabel 

2 merupaakan data kontinu. Maka teknik korelasi yang tepat untuk 

digunakan untuk mencari korelasi antara variabel 1 dengan variabel 2 

itu adalah teknik korelasi point biserial.
51

 Uji validitas butir soal 

dengan menggunakan teknik korelasi point biserial sebagai berikut:
52

 

γpbi = 
     

  
√
 

 
 

Keterangan: 

γpbi = koefisien korelasi biserial 
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Mp    = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang 

dicari validitasnya. 

Mt     = rerata skor  

St       = standar deviasi dari skor total proporsi 

P      = proporsi siswa yang menjawab benar 

  
                         

                    
 

q      = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – p) 

   Selanjutnya diinterpretasikan dengan membandingkan γpbi 

yang diperoleh dengan r tabel pada taraf signifikas 5%, apabila γpbi > 

rt maka butir soal tersebut valid. 

b. Reliabilitas  

Pada penelitian ini soal pengujian reliabilitas tes hasil belajar 

berbentuk pilihan ganda menggunakan pendekatan single test-single 

trial dengan mengunakan formula Kuder-Richardson (KR20). Formula 

Kuder-Richardson berbeda dengan formula yang dikemukan oleh 

Spearman-Brown, Flagnan dan Rulon, dimana penentuan reliabilitas 

tes didasarkan atas separoh belahan pertama dan separoh belahan 

kedua, maka Kuder dan Richardson mengemukakan bahwa cara 

menentukan reliabilitas tes itu lebih tepat apabila dilakukan secara 

langsung terhadap butir-butir item tes yang bersangkutan. Sebagai 

alasan dikemukakan, bahwa dengan melakukan pembelahan tes 
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menjadi dua belahan maka bisa terjadi koefisien reliabilitas tes yang 

diperoleh berbeda-beda besarnya.
53

 

Adapun formula yang diajukan oleh Kuder dan Richardson ada 

dua buah yang masing-masing diberi kode KR20 dan KR21. Kedua 

rumus tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan 

KR20 ialah, bahwa hasil perhitungannya lebih teliti dibandingkan 

KR21. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa prosesnya 

perhitungannya lebih sulit atau rumit. Adapun kelebihan rumus KR21 

ialah, bahwa proses perhitungannya relatif lebih sederhana atau 

mudah, sedangkan kelemahannya ialah, bahwa hasil perhitungannya 

kurang teliti.
54

 

Dalam penelitian ini, peniliti memilih menggunakan rumus 

KR20 adapun rumus yang digunakan adalah: 

    (
 

   
) (
    ∑  

  
) 

Keterangan:  

r11     = realibilitas tes secara keseluruhan 

p       = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q       = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

 (q = 1 – p) 

∑pq   = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n        = banyaknya item 
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S        = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians).
55

 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap realibilitas 

tes (r11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

1) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes 

hasil belajar yang sedang diujji reliabilitasnya dinyatakan telah 

memiliki reliabilitas yang tinggi (= reliable). 

2) Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang 

sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas 

yang tinggi (un-reliable).
56

 

c. Tingkat kesukaran 

Tingkat kesulitan item tes dapat diketahui dari besar kecilnya 

angka indeks kesukaran yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu: 

   
 

  
 

Keteranagan: 

P      = proporsi = angka indeks keukaran item 

B      = banyaknya testee yang menjawab dengan betul 

JS     = jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap indeks 

kesukaran soal pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
57

 

1. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 
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39 
 

2. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 

3. Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

d. Daya pembeda 

Daya beda atau kita singkat DB adalah kemampuan butir soal 

THB membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan 

rendah. DB itu dapat ditentukan besarannya dengan rumus sebagai 

berikut:
58

 

DB = 
∑  

∑ 
 
∑  

∑ 
 

Keterangan: 

∑   :  Banyaknya peserta kelompok berkemampuan tinggi 

∑   :  Banyaknya peserta kelompok berkemampuan rendah 

∑              :  Banyaknya peserta kelompok berkemampuan tinggi yang 

menjawab soal dengan benar 

∑              : Banyaknya peserta kelompok berkemampuan rendah 

yang menjawab soal dengan benar. 

Klasifikasi daya pembeda soal:
59

 

DB : 0,00 – 0,20 :   daya beda soal jelek 

DB : 0,20 – 0,40 :   daya beda soal cukup 

D B: 0,40 – 0,70 :   daya beda soal baik 

DB : 0,70 – 1,00 :   daya beda soal baik sekali 

DB : negatif :   daya beda soal sangat jelek. 
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e. Fungsi distraktor (pengecoh) 

Pengecoh dianggap baik bila jumlah siswa yang memilih 

pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh 

dihitung dengan rumus:
60

 

    
 

(   )(   )
 x 100%   

Keterangan: 

IP : Indeks pengecoh 

P : Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 

N : Jumlah peserta didik yang ikut tes 

B : Jumlah pesera didik yang menjawab benar setiap soal 

N : Jumlah alternative jawaban 

1 : Bilangan tetap 

Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh 

adalah:
61

 

Sangat baik : 76%-125% 

Baik  : 51%-75% atau 126-150% 

Kurang baik : 26%-50% atau 151%-175% 

Jelek  : 0-25% atau 176%-200% 

Sangat jelek : lebih dari 200%. 
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3. Analisis Distribusi Jenjang Ranah Kognitif Taksonomi Bloom 

Kualitas butir tes juga dilihat dari tingkat berpikir yang diperlukan 

dalam mengerjakan soal. Menurut Taksonomi Bloom yang direvisi 

terdapat empat tingkatan ranah kognitif yaitu pengetahuan atau ingatan 

(C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3) dan menganalisis (C4). Analisis 

distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom dilakukan dengan 

mencocokkan butir soal dengan kriteria lima tingkatan ranah kognitif 

taksonomi Bloom. Untuk membantu analisis dapat dibuat tabel sebagai 

berikut:  

Tabel III.2. Analisis Distribusi Jenjang Kognitif 

Jenjang Nomor Soal Persentase % 

C1 (pengetahuan)   

C2 (pemahaman)   

C3 (aplikasi)   

C4 (analisis)   

 

 


