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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5

Pekanbaru yang beralamat di Jalan Bawal no.43 Kecamatan Marpoyan Damai,

Kelurahan Wonorejo, Pekanbaru. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada

bulan Oktober 2017.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat

induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada

generalisasi.67

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian adalah guru

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan siswa kelas X SMAN 5

Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 440 siswa yang terdiri dari

280 siswa kelas X IPA dan 160 siswa kelas X IPS. Sedangkan objek penelitian ini

67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Alfabeta, Bandung, 2014, hal 9
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adalah butir soal ujian semester genap mata pelajaran Prakarya dan

Kewirausahaan kelas X tahun ajaran 2016/2017 yang berbentuk soal objektif

/pilihan ganda sebanyak 50 butir soal.

D. Populasi dan Sampel

Jumlah populasi siswa SMAN 5 Pekanbaru kelas X tahun ajaran

2016/2017 adalah 440 siswa yang terdiri dari 280 siswa kelas X IPA dan 160

siswa kelas X IPS. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik Simple Random Sampling. Dikatakan simple (sederhana)

karena pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam pupulasi itu.68

Jumlah anggota sampel dalam penelitian ini adalah 195 siswa dengan

taraf kesalahan sebesar 5%. Jumlah anggota sampel ini diambil dari tabel

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5%

dan 10%. Tabel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.69

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penilitian ini, penulis

melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi

dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan data

68 Ibid, hal 120
69 Ibid., hal 128



46

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

tertulis, gambar maupun elektronik.70 Sumber data yang diambil meliputi:

1. Lembar penelaahan soal. Penelahaan soal dilakukan bersama salah satu guru

bidang studi Prakarya dan Kewirausahaan SMA Negeri 5 Pekanbaru. Telaah

soal ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dalam mengukur

kualitas soal dari segi materi, konstruksi dan bahasa/budaya.

2. Lembar soal ujian semester genap mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan

kelas X SMA N 5 Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017, digunakan untuk

mengumpulkan data secara kualitatif yaitu menelaah butir soal dari segi

materi, konstruksi, bahasa/budaya.

3. Kisi-kisi dan Silabus mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, digunakan

sebagai acuan untuk menelaah butir soal ujian.

4. Kunci jawaban soal dan Lembar jawaban siswa, digunakan untuk menganalisis

kualitas soal secara kuantitatif menggunakan program ANATES versi 4.0.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Analisis Kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan

metode analisis deskriptif. Pada analisis kualitatif, teknik yang digunakan

adalah teknik panel. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara

70 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2012, hal 221
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kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, dan

bahasa/budaya.

2. Teknik analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan

analisa data-data yang berbentuk angka. Penelaahan soal secara kuantitatif

maksudnya adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari

butir soal yang bersangkutan, data empirik itu diperoleh dari soal yang telah

diujikan.71 Penelaahan kuantitatif dilakukan dengan menelaah lembar jawaban

siswa menggunakan ANATES v.4. Peneliti memilih menggunakan ANATES

karena dapat digunakan untuk menganalisis soal-soal pilihan ganda dan

uraian. Pada program ANATES v4 terdapat fasilitas yang digunakan untuk

menambah, menyisipkan dan menghapus subjek serta menghapus butir soal.

Sehingga anates ini mudah dan nyaman digunakan. Aspek analisis kuantitatif

meliputi:

a. Validitas

Dalam menentukan validitas pada soal objektif, digunakan teknik

korelasi point beserial, dimana angka indeks korelasi yang diberi

lambang rpbi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus72 :

Rpbi =

Keterangan :

71 Wahidmurni, dkk, Op.Cit, hal 127
72 Anas Sudijono, Op.Cit, hal 185
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Rpbi : Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan

korelasi antara variable I dengan variable II, yang dalam hal ini

dianggap sebagai koefisien validitas item.

Mp : Skor rata-rata hitung dimiliki oleh testee, yang untuk butir item

yang bersangkutan telah dijawab dengan betul.

Mt : Skor rata-rata dari skor total

SDt : Deviasi standar skor total

P : Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang

sedang diuji validitas itemnya.

Q : Proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang

sedang diuji validitas itemnya.

b. Reliabilitas

Penentuan reliabilitas pada tes objektif dapat dilakukan dengan

menggunakan Formula Kuder Richardson, dimana diterapkan rumus

KR20:

R11 =

Keterangan :

R11 : Koefisien reliabilitas

n : Jumlah butir dalam tes

St
2 : Varians skor total

p : Proporsi siswa yang menjawab benar
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q : Proporsi siswa yang menjawab salah

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

hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah

memiliki reliabilitas yang tinggi (reliable).

2) Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,70 berarti bahwa tes hasil belajar

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki

reliabilitas yang tinggi (un-reliable).73

c. Tingkat kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak

terlalu sukar atau memiliki tingkat kesulitan dengan proporsi tertentu.

Untuk mencari tingkat kesukaran, dapat digunakan rumus:

P =

Keterangan :

P : Angka indeks kesukaran

B : Banyaknya testee yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir

item yang bersangkutan.

JS : Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar

Kriteria indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut:

73 Anas Sudijono, Op.Cit, hal 209
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TABEL III.1
KRITERIA INDEKS KESUKARAN SOAL

Indek Kesukaran Kategori

0,00 – 0,19 Sangat Sukar

0,20 – 0,39 Sukar

0,40 – 0,59 Sedang

0,60 – 0,79 Mudah

0,80 – 1,00 Sangat Mudah

Sumber: Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, hal 101

d. Daya pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan sebuah tes membedakan

kemampuan siswa yang termasuk dalam kelompok pandai dan kelompok

yang kurang pandai.  Daya pembeda item itu dapat diketahui dengan

melihat besar kecilnya angka indeks diskirminasi item.

Untuk menentu angka indeks diskriminasi item dapat digunakan

rumus :

D = = PA - PB

Keterangan :

D : Indeks diskriminasi

JA : banyaknya peserta kelompok atas

JB : banyaknya peserta kelompok bawah

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar



51

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB : proporsi kelompok bawah yang menjawab benar

Patokan untuk menafsirkan angka indek daya pembeda adalah

sebagai berikut :

TABEL III.2
KRITERIA INDEKS DAYA PEMBEDA

Indeks Daya Pembeda Kategori

Bertanda negative Jelek sekali

> 0,20 Jelek

0,20 – 0,40 Sedang

0,40 – 0,70 Baik

0,70 – 1,00 Sangat baik

Sumber: Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hal 389

e. Efektifitas Pengecoh (fungsi Distraktor)

Pengecoh merupakan option pilihan jawaban yang lain dari jawaban

yang benar. Efektifitas pengecoh dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

IP =

Keterangan :

IP : Indeks pengecoh

P : Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh
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N : Jumlah peserta didik yang ikut tes

B : Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal

N : Jumlah alternative jawaban

1 : bilangan tetap

Interpretasi terhadap hasil perhitungan pada suatu butir soal dapat

menggunakan kriteria sebagai berikut:

Sangat baik IP = 76% - 125%

Baik IP = 51% - 75% atau 126% - 150%

Kurang baik IP = 26% - 50% atau 151% - 175%

Jelek IP = 0% - 25% atau 176% - 200%

Sangat jelek IP = lebih dari 200%

Apabila semua peserta didik menjawab benar pada butir soal

tertentu maka IP = 0, maka soal tersebut jelek dan pengecoh tidak

berfungsi.74

Dalam menyimpulkan fungsi distraktor pada setiap butir soal,

peneliti menggunakan kriteria yang diadaptasi dari skala Likert sebagai

berikut:75

74 Zainal Arifin, Op.Cit, hal 280
75 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

Alfabeta, Bandung, 2010, hal 134-135
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TABEL III.3
KRITERIA PENILAIAN FUNGSI DISTRAKTOR

Distraktor yang Berfungsi Kriteria

4 Sangat Baik

3 Baik

2 Cukup Baik

1 Kurang Baik

0 Tidak Baik

Penjelasan dari tabel di atas sebagai berikut:

1). Apabila keempat jawaban pengecoh soal berfungsi dengan baik,

maka soal dapat dikatakan memiliki fungsi distraktor yang sangat

baik.

1. Apabila hanya terdapat tiga jawaban pengecoh yang berfungsi maka

soal dikatakan memiliki fungsi distraktor yang baik.

2. Apabila terdapat dua jawaban pengecoh yang berfungsi, maka soal

dikatakan memiliki fungsi distraktor yang cukup baik.

3. Apabila hanya terdapat satu jawaban pengecoh yang yang berfungsi

maka soal dinyatakan memiliki fungsi distraktor yang kurang baik.

4. Apabila semua jawaban pengecoh tidak berfungsi maka soal

dikatakan memiliki fungsi distraktor yang tidak baik.


