
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif dimana nantinya data yang dianalisis tidak untuk menolak atau 

menerima hipotesis, melainkan hasil dari analisis berupa deskripsi dari gejala 

yang diamati dan berbentuk angka-angka antar variabel yang dianalisis. Menurut 

Priyono (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif maka dapat menghasilkan data kuantitatif sebagai data utama. Bisa 

juga dengan menggunakan metode kualitatif dalam waktu yang bersamaan, 

namun data kualitatif yang dihasilkan nantinya hanya sebagai data penunjang dari 

metode utama kuantitatif. 

Analisis butir soal secara kuantitaif dilakukan menggunakan software 

Anates yang digunakan untuk menghitung dan menghasilkan data kuantitatif 

dengan pendekatan teori tes klasik meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh/distractor. Pada penelitian ini 

juga menggunakan analisis kualitatif untuk mengukur validitas soal dilihat dari 

aspek materi, konstruksi dan bahasa. Maka dari itu pada penelitian ini 

menggunakan dua metode yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

 



B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Langkah awal untuk penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan 

tanya jawab kepada guru pengajar yang tempat pelaksanaannya dilakukan di SMK 

Negeri 2 Purwokerto yang beralamat di Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur, 

Banyumas, Jawa Tengah pada bulan November 2018 mengenai permasalahan 

yang terjadi. Penelitian ini kemudian dilanjutkan pada bulan Maret 2019. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah analisis butir soal UAS secara teoritik 

atau kualitatif dilihat dari segi isi/materi, konstruksi dan bahasa, secara 

empirik/kuantitatif dilihat dari aspek validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat 

kesukaran, dan efektivitas pengecoh/distractor. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X keahlian Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Purwokerto tahun ajaran 2018/2019 yang 

terdiri dari 36 peserta didik kelas X TITL 1 dan 35 peserta didik kelas X TITL 2 

sehingga jumlah total subjek penelitian sebanyak 71 peserta didik.  

Objek pada penelitian ini adalah soal Ulangan Akhir Sekolah Semester 

Gasal Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika tahun ajaran 2018/2019 kelas 

X kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Purwokerto 

beserta dengan kisi-kisi, kunci jawaban, lembar jawaban siswa dan angket. 



E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket 

beserta kisi-kisi dan dokumenter. Angket pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui dan mengukur analisis teoritik atau kualitatif dari butir soal. 

Pengambilan data menggunakan angket juga menyertakan kisi-kisi angket untuk 

memudahkan validator dalam memvalidasi instrumen penelitian. Kisi-kisi yang 

terdaapat pada angket mengacu pada BSNP adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisi-kisi angket 

Aspek yang 

ditelaah 
Indikator 

Materi 1. Soal sesuai dengan indikator atau kisi-kisi soal 

2. Alternatif jaawaban bersifat logis dan homogen 

3. Alternatif jawaban berasal dari materi yang sama 

dengan pokok soal 

4. Penulisan alternatif jawaban setara 

5. Mempunyai satu kunci jawaban  

Konstruksi  1. Pokok soal dirumuskan secara tegas dan jelas 

2. Rumusan soal dan alternatif jawaban berisi 

pernyataan yang dibutuhkan 

3. Soal tidak memberi petunjuk ke arah kunci jawaban 

4. Pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif 

ganda 

5. Alternatif jawaban harus bersifat logis dan homogen 

6. Alternatif jawaban tidak mengandung pernyataan 

“semua jawaban benar” atau “semua jawaban salah” 

7. Panjang alteratif jawaban relatif sama 

8. Alternatif jawaban berupa angka atau waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya dan kronologis 

9. Gambar, tabel diagram atau grafik dan sejenisnya 

harus berfungsi pada soal 

10. Butir soal tidak tergantung pada jawaban 

sebelumnya 

Bahasa  1. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

sesuai dengan kaidah penulisan 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 

dimengerti 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku di suatu 

daerah  



Sedangkan dokumen merupakan catatan tertulis tentang sesuatu yang 

terjadi pada waktu yang lalu (W. Gulo, 2010:123), sehingga metode dokumenter 

merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan data yang sudah ada 

kemudian mengolahnya dengan teknik analisis data yang sesuai dengan 

penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan daftar 

nama siswa, kisi-kisi soal, soal yang diujikan, kunci jawaban, tabel penskoran, 

serta lembar jawaban siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Hanya soal-soal pilihan ganda Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 

Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X Tahun Pelajaran 2018/2019 yang 

dianalisis pada penelitian ini. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara 

deksriptif kuantitatif dan kualitatif.  

1. Analisis Teoritik/Kualitatif 

Analisis butir soal secara kualitatif dilakukan melalui penelaahan butir soal 

dilihat dari aspek materi, konstruksi dan bahasa. Data yang sudah diperoleh 

kemudian di validasi oleh beberapa ahli (experts judgement) menurut aspek yang 

diperlukan melalui instrumen angket.  

2. Analisis Empirik/Kuantitatif 

Data yang sudah diperoleh melalui metode dokumentasi kemudian 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan program yang bernama Anates Version 

4.09. Program aplikasi ini digunakan untuk menghitung nilai-nilai validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran serta efektivitas pengecoh dengan 



cara menganalisis dari data yang sudah didapat. Program ini digunakan dalam 

penelitian karena keefektifan dan kesederhanaan program sehingga mudah 

digunakan dibandingkan dengan program lainnya.  

Hasil dari analisis butir soal dapat ditindak lanjuti untuk menentukan 

kualitas dari butir soal tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Validitas 

Nilai dari validitas bertujuan untuk mengetahui apakah butir soal tersebut 

sudah tepat untuk digunakan sebagai alat ukur. Perhitungan analisis validitas butir 

soal dapat menggunakan rumus korelasi point biserial. Indeks korelasi point 

biserial ( bpi) yang didapat dari hasil perhitungan, kemudian dibandingkan 

dengan r tabel taraf signifikansi 5% sesuai dengan jumlah peserta tes. 

b. Reliabilitas 

Nilai reliabilitas untuk soal pilihan ganda dapat dihitung menggunakan 

rumus K-R 20 sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
) 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q (q=1.p) : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

pq : jumlah hasil perkalian p dan q 

n : banyak item 

S : standar deviasi dari tes 

(Suharsmi, 2016: 115) 

Dalam pemberian perhitungan reliabilitas tes (r11) pada umumnya 

mengunakan patokan sebagai berikut: 



Tabel 2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas Tes Klasifikasi 

r11 >= 0,7 Reliabilitas tinggi (a reliable) 

r11 < 0,7 Reliabilitas rendah (un reliable) 

(Sudijono, 2007:209) 

c. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab suatu soal 

secara benar pada tingkat kemampuan tertentu, biasanya dapat dinyatakan dalam 

bentuk indeks yang dihitung dengan rumus: 

𝑇𝐾 =  
(𝑊𝐿 + 𝑊𝐻)

(𝑛𝐿 + 𝑛𝐻) 10
 

Keterangan:  

TK : indeks kesukaran/tingkat kesukaran 

WL : banyaknya kelompok.bawah menjawab soal salah 

WH : banyaknya kelompok unggul.yang menjawab soal salah 

nL : jumlah kelompok bawah 

nH : jumlah kelompok unggul 

(Zainal Arifin, 2012: 342) 

Kriteria atau indeks tingkat kesukaran sering diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran (TK) Klasifikasi 

TK = 0,00-0,30 Sukar 

TK = 0,31-0,71 Sedang 

TK = 0,71-1,00 Mudah 

(Martubi, 2004: 41-42) 

d. Daya Pembeda 

Perhitungan daya pembeda dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑃 =
(𝑊𝐿 − 𝑊𝐻)

𝑛
 



Keterangan: 

DP : indeks daya pembeda 

WL : banyaknya peserta yang gagal dari kelompok bawah 

WH : banyaknya peserta yang gagal dari kelompok atas 

n : jumlah peserta tes kelompok unggul 

(Zainal Arifin, 2012:350) 

Selanjutnya Daya Pembeda di klasifikasikan sesuai dengan hasil untuk 

mengetahui kualitas butir soal. Indeks atau klasifikasi daya pembeda: 

Tabel 4. Klasifikasi Daya Pembeda (DP) 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP = 0,00-0,19 Jelek 

DP = 0,20-0,39 Cukup 

DP = 0,40-0,69 Baik 

DP = 0,70-1,00 Baik Sekali 

DP =  (Negatif) Semua Tidak Baik (harus dibuang) 

(Martubi, 2004:44) 

e. Efektivitas Pengecoh/distractor 

Efektivitas pengecoh pada soal pilihan ganda dapat dilihat dari 

penyebaran pilihan jawaban yang dilakukan oleh peserta tes (testee). Selain itu 

juga sebagai dasar untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya alternatif jawaban 

yang tersedia. Menurut Martubi (2004:45) kriteria pengecoh yang baik adalah 

mirip dengan kunci jawaban, tersebar secara merata, dipilih minimal sebanyak 5% 

dari jumlah testee, dan jumlah kelompok bawah yang memilih pengecoh lebih 

banyak dibanding jumlah kelompok atas/unggul. 

Pengecoh dapat dikatakan memiliki fungsi yang baik apabila semakin 

banyak peserta tes yang memilih pengecoh tersebut. Apabila testee mengabaikan 

alternatif pilihan jawaban yang tersedia atau tidak memilih sama sekali maka 

disebut omit. Dari segi omit, sebuah tes dikatakan baik apabila besar omit tidak 

lebih dari 10% peserta didik. 



Indeks pengecoh dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝐼𝑃 =
𝑃

(𝑁 − 𝐵)/(𝑛 − 1)
× 100% 

Keterangan: 

IP : Indeks Pengecoh 

P : Jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 

N : Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

B : Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal 

n : Jumlah alternatif jawaban 

1 : Bilangan tetap 

Selanjutnya Indeks Pengecoh di klasifikasikan sesuai dengan hasil untuk 

mengetahui kualitas butir soal. Kualitas pengecoh berdasar indeks pengecoh 

adalah: 

Tabel 5. Klasifikasi Indeks Pengecoh 
Indeks Pengecoh Klasifikasi 

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% 

(Zainal Arifin, 2012:357-358) 

f. Kualitas Soal 

Untuk menentukan kualitas soal secara keseluruhan dilihat dari aspek 

empirik setelah dilakukan analisis menurut masing-masing kriteria dengan 

menggunakan Anates pada setiap butir soal, kemudian dianalisis secara 

keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan kriteria Validitas, Reliabilitas, Daya 

Pembeda, Tingkat Kesukaran, dan Efektivitas Pengecoh/Distractor. Pada 

penentuan kualitas soal tiap butir, kriteria Reliabilitas tidak termasuk kedalam 

pertimbangan karena hasil dari analisis tersebut merupakan simpulan secara 

keseluruhan soal. Terdapat beberapa pertimbangan penilaian: 



- Apabila simpulan hasil analisis dari kriteria Validitas akan bernilai 1 jika nilai 

r di atas standar dari nilai pada tabel product moment, dan akan bernilai 0 jika 

berkebalikan.  

- Pada kriteria Tingkat Kesukaran jika hasil dari analisis termasuk dalam 

kategori sedang maka akan bernilai 1, jika masuk dalam kategori sukar atau 

mudah akan bernilai 0.  

- Daya Pembeda akan bernilai 1 apabila simpulan hasil dari analisis termasuk 

dalam kategori baik sekali, baik dan cukup. Untuk butir soal yang termasuk 

dalam kategori jelek dan jelek seklai maka akan bernilai 0. 

- Efektivitas pengecoh memiliki beberapa kategori, apabila simpulan hasil 

analisis termasuk dalam kategori sangat baik, baik dan cukup baik maka 

kriteria ini akan bernilai 1. Efektivitas pengecoh akan bernilai 0 jika termasuk 

dalam kategori kurang baik dan tidak baik. 

Berdasarkan dari beberapa aspek tersebut, maka kualitas butir soal 

secara kuantitatif dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Butir soal dengan nilai total 4 masuk dalam kategori sangat baik. 

2. Butir soal dengan nilai total 3 masuk dalam kategori baik. 

3. Butir soal dengan nilai total 2 masuk dalam kategori cukup. 

4. Butir soal dengan nilai total 1 masuk dalam kategori tidak baik. 

5. Butir soal dengan nilai total 0 masuk dalam kategori sangat tidak baik. 
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