
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan hasil lembar jawab siswa, kunci jawaban soal ujian dan 

soal ujian semester mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, setelah 

semuanya terkumpul selanjutnya adalah menganalisis butir soal tersebut.  

Sedangkan untuk pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif. Dimana 

data angka dari pengumpulan lembar jawab dimasukan kedalam program ANATES 

untuk dianalisis. 

B. Tempat penelitian  

Tempat Penelitian di SMK Negeri 1 Juwiring , Juwiring, Klaten , Jawa 

Tengah. Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Juli – 29 Juli 2019 . 

C. Populasi penelitian 

Populasi penelitian pada penelitian ini adalah para siswa kelas XI jurusan 

Teknik Kompter dan Jaringan di SMK Negeri 1 Juwiring yang mengikuti ujian 

akhir semester mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan sebanyak 69 

siswa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Ananlisis kualitas butir soal adalah kegiatan mengelompokan dan 

menggunakan data yang di dapat dari lembar jawaban siswa untuk diolah menjadi 



penilaian  yang pada tahap selanjutnya menjadi landasan bagi pendidik atau peneliti 

sebagai tidak lanjut terhadap hasil analisis butir soal. 

Variabel yang digunakan pada analisis kualitas butir soal mata pelajaran 

administrasi infrastruktur jaringan kelas XI teknik komputer dan jaringan di SMK 

Negeri 1 Juwiring tahun ajaran 2018/2019 adalah : 

1. Validitas  

Analisis validitas adalah standar atau patokan yang menunjukan tingkat 

kesahihan butir soal. Butir soal dinyatakan valid berdasarkan perbandingan hasil 

analisis butir soalyang berupa nilai (r) dengan tafsiran harga koefisien korelasi. 

Koefisien korelasi yang digunakan berupa nilai (Ypbi). Jika Ypbi  ≥ rtabel maka soal 

tersbut dikategorikan valid, jika Jika Ypbi  < rtabel maka soal tersbut tidak valid. r 

tabel pada taraf signifikansi 5%. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu pengukuran suatu objek yang dilakukan berakali-

kali pada waktu yang berbeda tetapi menghasikan hasil yang sama atau tetap. Teori 

yang digunakan yaitu koefisien reliabilitas berupa nilai (r). Jika r11 ≥ 0,70 maka soal 

memiliki reliabilitas yang tinggi, jika r11 < 0,70 maka soal memiliki reliabilitas 

rendah. 

3. Tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran soal merupakan pengkajian soal-soal yang dimana soal 

tersebut di kelompokan menjadi soal denga kategori sukar, sedang dan mudah.  Soal 

tes dikatakan baik jika soal tes memeiliki proporsi yang seimbang dari masing-



masing kategori. Yang menurut pendapat Santoso (2013:54) proporsinya adlah 

25% soal mudah, 50% soal sedang dan 25% soal sukar. 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda menguji apakah soal-soal tesebut dapat membedakan 

kemampuan peserta didik sehingga bisa dikelompokan antara peserta didik yang 

mempunyai kemampuan baik dan kurang baik pada pengerjaan soal ujian. 

5. Efektivitas pengecoh  

Efektivitas pengecoh merupakan pilihan jawaban atau opsi jawaban yang 

digunkan untuk mengecoh peserta didik dalam menjawab. 

E. Instrument pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunkan pada penelitian ini yaitu lembar 

jawab siswa, kunci jawaban soal ujian, dan soal ujian akhir semester genap mata 

pelajaran administrasi infrastruktur jaringan di SMK Negeri 1 Juwiring. 

Data yang didapatkan berupa dokumen resmi dari guru yang menampu mata 

pelajaran tersebut. Maka instrument bebas dari unsur subjektif baik dari guru 

maupun peneliti. Sehingga  data tersbut bersifat valid dan reliabel. 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data studi dokumentasi primer. Dokumen diisi langsung oleh 

individu yang mengalami kejadian tersebut. Dokumen berupa lembar jawab siswa, 

kunci jawaban ujian,dan soal ujian mata pelajaran adminstrasi infrastruktur jaringan 

kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan  SMK Negeri 1 Juwiring. 



G. Teknik Analisis  Data 

Teknik analis data pada penelitian kali ini menggunakan cara deskriptif 

kuantitatif. Butir soal ujian berupa soal pilihan ganda. Hasil jawaban siswa pada 

lembar jawab selanjutnya dianalisis menggunakan program ANATES. 

Menggunakan program ANATES karena program ini bisa menjalankan uji 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran,efektivitas pengecoh, dan daya pembeda. 

1. Validitas 

Analisis validitas menggunakan program ANATES memunculkan hasil 

angka korelasi dan signifikansi. Selanjutnya dari angka korelasi tersebut 

dibandingkan koefisien korelasi rumus. Perbandingan antara hasil program 

ANATES dengan koefisien korelasi dinyatakan valid apabila angka korelasi 

ANATES ≥ koefisien rumus. Jika hasil dari program anates < koefisien rumuas 

maka soal dinyatakan tidkak valid. 

2. Relibilitas 

Yang digunakan untuk menghitung analisis reliabilitas pada penelitian kali 

ini merupakan perhitungan ANATES secara meyeluruh dari rangkaian instrumen 

penilaian. Hasil yang didapat dari analisis program ANATES selanjutnya 

dibandingkan dengan batas koefisien reliabilitas yaitu sebeasr 0,70. Jika hasil 

menunjukan nilai reliabilitas lebih dari 0,7 maka  butir soal tersebut dikategorikan 

soal dengan reliabilitas tinggi. Jiika lebih rendah dari 0,7 maka reliabilitas butirsoal 

tersebut rendah. 

3. Tingkat Kesukaran 



Perhitungan ANATES memunculkan hasil berupa nilai dalam bentuk persen. 

Selanjutnya hasil dari perhitungan ANATES diketegorikan sesuai interval yang 

sudah ditentukan. Ada tiga kriteria tingkat kesukaran soal yaitu sukar, sedang, 

mudah. Selanjutnya soal sukar atau mudah akan diberi nilai 0, dan soal kategori 

sedang bernilai 1. 

4. Daya pembeda 

Hasil analisis menggunakan program ANATES menghasilkan angka dalam 

bentuk persen, selanjutnya hasil dari analisis ANATES akan dikelompokan dalam 

beberapa kategori. Kategori dari daya pembeda soal ada kategori soal baik sekali, 

baik, cukup, jelek, dan jelek sekali.  

5. Efektivitas Pengecoh 

Hasil analisis dari program ANATES menghasilkan beberapa kategori, 

diantaranya ada sangat baik, baik,kurang baik, buruk dan sangat buruk. Kemudian 

dari kategori tersebut diberi nilai lagi agar diketahui nilai efektivitas pengecoh. 

Untuk efektivitas pengecoh dengan kategori sangat baik, baik, dan kurang baik akan 

diberi nilai 1, dan untuk kategori buruk dan sangat buruk medapat nilai 0. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Pengecoh 

Jumlah kriteria 

yang terprnuhi 

Kualitas butir 

soal 

Revsi Simpan 

0 Sangat tidak 

baik 

Dibuang Tidak 

1 Tidak baik DIbuang Tidak 

2 cukup Revisi Belum 

3 baik Revisi Belum 

4 Sangat baik Tidak perlu Ya 

 



Penjelasan dari table kriteria kualitas butir soal. 

a) Jika butir soal tidak memenuhi empat kriteria yaitu validitas, tingkat 

kesukaran, aya pembeda, dan efektivitas pengecoh maka butir soal 

diklasifikasikan kedalam butir soal yang memiliki kualitas sangat tidak baik. 

Butir soal ini perlu diganti dengan yang baru dikarenakan kemampuan siswa 

tidak bisa terukur dengan butir soal ini. 

b) Jika butir soal memiliki satu kriteria dari keempat kriteria yang di 

jelaskan pada poin a, maka butir soal masuk pada klasifikasi butir soal yang 

memiliki kualitas tidak baik. Tindkan yang diambil yaitu dengan mengganti 

butir soal dengan yang baru karena tidak masuk dalam bahan revisi. 

c) Jika butir soal memenuhi dua kriteria dari empat kategori yang 

dijelaskan pada poin a, maka butir soal diklasifikasikan butir soal yang 

memiliki kualitas cukup, tindakan lanjutanya yaitu perlu dilakukan revisi 

untuk memenuhi kriteria yang belum terpenuhi. 

d) Jika butir soal memenuhi tiga kriteria dari kategori yang dijelaskan 

pada poin a maka butir soal diklasifikasikan kedalam butir soal yang memiliki 

kualitas baik, tindakan yang dilakukan perlu dilakukan revisi agar poin yang 

masih kurang bisa terpenuhi. 

e) Jika butir soal memenhi keempat kategori yang di jelaskan pada poin 

a, maka butir soal tersebut diklasifikasikan kedalan butir soal yang 

mempunyai kualitas sangat baik . butir soal dengan kualiats sangat baik 

disimpan agar bisa digunakan lagi. 



f) Selaian syarat berbasis butir, tes secara keseluruhan harus reliabel 

dengan ketentuan yang telah dijelaskan. 


