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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan instrumen asesmen

pengetahuan ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and

Development /R&D). Menurut Sugiyono (2013) Research and Development

(R&D) merupakan suatu metode penelitian dan pengembangan yang  digunakan

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivan produk tersebut.

Berikut ini merupakan langkah-langkah penggunaan metode Research and

Development (R&D):  1) Potensi dan masalah;  2) Mengumpulkan Informasi;  3)

Desain produk;  4) Validasi desain;  5) Perbaikan desain;  6) Uji coba produk;  7)

Revisi produk;  8) Uji coba pemakaian;  9) Revisi produk;  dan 10) Pembuatan

produk massal.

Penelitian yang akan dilakukan kali ini dibatasi sampai pada tahap pengembangan

desain produk yang kemudian divalidasi oleh dosen ahli dan meminta tanggapan

dari guru dan siswa. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan keahlian peneliti

untuk tahap selanjutnya.
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B. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari subjek penelitian dan subjek uji coba.

Subjek penelitian adalah asesmen pada materi struktur atom berdasarkan teori

atom Bohr dan mekanika kuantum. Subjek uji coba terdiri dari guru mata pela-

jaran kimia kelas X dan siswa kelas X yang telah mendapatkan materi teori atom

Bohr dan mekanika kuantum. Lokasi pada penelitian pada tahapan pengumpulan

informasi adalah 6 SMA Kabupaten Lampung Selatan dan pada tahap uji coba di-

lakukan pada 1 SMA di Bandarlampung.

C. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh.  Pada tahap mengumpulkan in-

formasi, yang menjadi sumber data adalah 6 guru mata pelajaran kimia dan 45 sis-

wa yang tersebar di enam Sekolah Menengah Atas Kabupaten Lampung Selatan.

Tahap uji coba produk, yang menjadi sumber data adalah 1 guru mata pelajaran ki-

mia dan 28 siswa di salah satu Sekolah Menengah Atas di Bandarlampung yang

telah mempelajari materi teori atom Bohr dan mekanika kuantum.

D. Alur Penelitian

Adapun alur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Alur penelitian pengembangan instrumen asesmen pengetahuan.

Pengumpulan Informasi

Potensi dan Masalah

Studi Kepustakaan

- Analisis KI dan KD
- Pengembangan Silabus
- Pembuatana Analisis Konsep
- Pembuatan RPP
- Kriteria asesmen yang baik

Studi Lapangan

- Wawancara guru dan siswa di
enam SMA di Lampung Selatan
mengenai penggunaan asesmen
teori atom Bohr dan mekanika
kuantum dalam  proses
pembelajaran,

Revisi Kecil

Desain II

Revisi

Penilaian Produk
(oleh guru dan Siswa)

Revisi Produk hasil penilaian
(oleh Guru dan Siswa)

Desain III

Keterlaksanaan Instrumen Asesmen (Reliabilitas Asesmen)

Hasil dan Penilaian keterlaksanaan instrumen pengetahuan

Desain I instrumen asesmen
pengetahuan

Perancangan Asesmen Pengetahuan dan Penyusunan angket validitas Produk

Validasi Ahli ke i (i > 1)

Valid? Desain Ii
ya tidak



30

E. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Potensi dan masalah

Sebuah penelitian hendaknya berangkat dari potensi dan masalah yang ada. Po-

tensi adalah segala sesuatu yang apabila digunakan akan mempunyai nilai tambah,

sedangkan masalah adalah adanya kesenjangan antara kenyataan dengan keadaan

idealnya. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditun-

jukkan dengan data empirik.  Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari

sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi la-

poran kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date. Pada

kasus ini, yang menjadi potensi adalah telah banyak beredarnya asesmen pada ma-

teri teori atom Bohr dan mekanika kuantum, dan yang menjadi masalahnya adalah

belum banyak tersedianya asesmen pengetahuan pada materi teori atom Bohr dan

mekanika kuantum.

2. Mengumpulkan informasi

Selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi ma-

salah tersebut. Adapun dalam tahap mengumpulkan informasi, disebut tahap ana-

lisis kebutuhan yang meliputi tahap studi kepustakaan/literatur dan studi lapangan.

a) Studi kepustakaan/literatur

Studi ini dtunjukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teo-

ritis yang memperkuat asesmen pengetahuan yang akan dikembangkan. Tahap
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ini, yang dilakukan adalah menganalisis materi kelas X SMA tentang struktur

atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuantum dengan cara mengkaji

sumber-sumber yang berkaitan dengan Kurikulum 2013.  Analisis ini dilakukan

dengan mengkaji Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan membuat

analisis konsep, silabus, dan RPP materi struktur atom berdasarkan teori atom

Bohr dan mekanika kuantum yang telah dipublikasikan. Hal ini menjadi acuan

untuk mengembangkan instrumen asesmen yang akan dikembangkan.

b) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan di enam Sekolah Menengah Atas Swasta dan Negeri di

Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data ten-

tang asesmen yang dilakukan, apakah ada perbedaan dan kesenjangan penggunaan

instrumen asesmen pengetahuan yang digunakan, khususnya pada materi teori

atom Bohr dan mekanika kuantum.  Instrumen yang digunakan adalah pedoman

wawancara.  Wawancara guru dilakukan kepada guru mata pelajaran kimia kelas

X dan wawancara siswa dilakukan kepada siswa kelas X yang telah melalui pem-

belajaran materi struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuan-

tum.

3. Desain produk

Desain produk yang dirancang hendaknya diwujudkan dalam gambar atau bagan,

sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan memudahkan

dalam pembuatannya (Sugiyono, 2013). Pengembangan produk, yaitu desain ins-

trumen asesmen pengetahuan pada materi struktur atom berdasarkan teori atom

Bohr dan mekanika kuantum dilakukan dengan menggunakan hasil wawancara di
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lapangan terhadap guru dan siswa kelas X sebagai acuan. Pengembangan ins-

trumen asesmen pengetahuan didasarkan pada beberapa aspek, seperti kriteria

instrumen asesmen yang baik dari studi literatur, dan penyesuaian instrumen

asesmen dengan materi pembelajaran.

4. Validasi desain

Setelah selesai dilakukan penyusunan desain produk, dilakukan validasi desain

produk oleh dosen ahli. Menurut Sugiyono (2013), validasi desain merupakan

proses kegiatan untuk menilai rancangan produk secara rasional akan efektif atau

tidak. Dikatakan demikian karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan

pemikiran rasional atau belum merupakan fakta lapangan.  Validasi desain dapat

dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah ber-

pengalaman untuk menilai desain produk. Para pakar ini kemudian akan menjadi

validator pada aspek keterbacaan, validator aspek konstruksi, dan validator aspek

kesesuaian isi instrumen asesmen yang dikembangkan.

Validasi yang dilakukan antara lain validasi kesesuaian asesmen terhadap materi

yang ditinjau dari KI, KD dan indikator yang telah dibuat, validasi keterbacaan

asesmen meliputi kesesuaian penggunaan jenis dan ukuran huruf, penggunaan ka-

limat dan bahasa, dan terakhir melakukan validasi konstruksi atau yang meliputi

lengkap tidaknya dimensi kognitif yang terdapat dalam asesmen yang dibuat.

5. Perbaikan desain

Setelah desain produk dan divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli

lainnya pada tahap validasi desain, maka akan dapat diketahui kelemahan asesmen

yang telah disusun, selanjutnya dilakukanlah perbaikan desain sesuai dengan
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saran dan masukan validator. Apabila apabila produk yang dikembangkan telah

valid, maka akan dilakukan revisi kecil pada desain I menjadi desain II. Apabila

validator belum memvalid produk yang dibuat, maka akan dilakukan revisi yang

kemudian desain I disusun ulang menjadi desain Ii, dan seterusnya sampai dinilai

produk yang dibuat telah valid.

6. Uji coba produk

Uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas yang telah ditentukan. Setelah

instrumen asesmen pengetahuan telah melalui tahap validasi dan revisi desain,

maka dilakukan uji coba produk secara terbatas di salah satu SMA di Bandarlam-

pung.  Uji coba produk secara terbatas yang dimaksud adalah untuk mengetahui

tanggapan guru dan siswa meliputi beberapa aspek kelayakan, yang meliputi as-

pek kesesuaian isi, aspek keterbacaan dan aspek konstruksi atau lengkap tidaknya

dimensi kognitif yang terdapat dalam asesmen yang dibuat. Uji coba produk yang

dilakukan pada tahap ini bukan uji coba produk yang sebenarnya, melainkan

hanya uji kelayakan produk, maka selanjutnya uji coba produk secara terbatas ini

disebut uji kelayakan.

7. Revisi produk

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah revisi produk dan penyem-

purnaan instrumen asesmen pengetahuan pada materi struktur atom berdasarkan

teori atom Bohr dan mekanika kuantum.  Revisi dilakukan berdasarkan hasil

tanggapan guru meliputi hasil uji kalayakan yang terdiri dari hasil uji kesesuaian

isi, hasil uji aspek keterbacaan, dan hasil uji aspek konstruksi. Revisi juga di-

lakukan berdasarkan hasil tanggapan siswa mengenai aspek keterbacaan dan
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respon siswa terhadap asesmen pengetahuan pada materi struktur atom berdasar-

kan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Selanjutnya mengkonsultasikan ha-

sil revisi dengan dosen pembimbing dan validator. Hasil revisi tersebut merupa-

kan produk akhir dari pengembangan asesmen penegetahuan pada materi teori

atom Bohr dan mekanika kuantum. Untuk keterlaksanaannya, instrumen asesmen

yang dibuat kemudian dilaksanakan untuk mengetahui reliabilitas dan validitas

dari soal yang dibuat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berupa instrumen pengumpulan data merupakan alat yang

digunakan oleh untuk mengumpulkan data. Instrumen ini yang nantinya akan di-

gunakan sebagai acuan pengembangan produk, yaitu instrumen asesmen pengeta-

huan pada materi struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuan-

tum, dan juga sebagai instrumen penilaian produk yang dikembangkan. Berdasar-

kan pada tujuan penelitian dan bagan alur penelitian, dirancang dan disusun

instrumen-instrumen untuk tahap pengumpulan informasi, tahap validasi ahli, dan

tahap uji kelayakan.

1. Instrumen pada tahap pengumpulan informasi

a. Instrumen analisis kebutuhan untuk guru

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap guru yang disusun untuk

mengetahui instrumen asesmen seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa

dan berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan instrumen asesmen

pengetahuan.
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b. Instrumen analisis kebutuhan untuk siswa

Instrumen ini berbentuk pedoman wawancara terhadap siswa yang disusun untuk

mengetahui asesmen seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan ber-

fungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan asesmen pengetahuan.

2. Instrumen pada tahap validasi ahli

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui kesesuaian isi ases-

men dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), kesesuaian indika-

tor, materi, serta kesesuaian urutan materi dengan indikator.  Hasil dari validasi

kesesuaian isi ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau re-

visi pada asesmen pengetahuan.

b. Instrumen validasi aspek konstruksi

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah konstruksi

asesmen pengetahuan telah sesuai dengan kata kerja operasional dimensi kognitif.

Hasil dari validasi konstruksi asesmen ini akan berfungsi sebagai masukan dalam

pengembangan atau tepatnya revisi pada instrumen asesmen pengetahuan.

c. Instrumen validasi aspek keterbacaan

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah asesmen

pengetahuan ini dapat terbaca dengan baik dilihat dari segi ukuran dan pemilihan

jenis huruf, tata letak, serta pewajahan asesmen. Hasil dari validasi keterbacaan

asesmen ini akan berfungsi sebagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya

revisi pada asesmen pengetahuan pada materi teori atom Bohr dan mekanika

kuantum.
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3. Instrumen pada tahap uji coba produk (uji kelayakan)

a. Instrumen penilaian guru

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan

yang dimaksudkan untuk menilai aspek kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruk-

si desain asesmen. Angket ini pula dilengkapi dengan kolom komentar yang di-

maksudkan memberikan ruang kepada guru bila terdapat masukan untuk bahan

pertimbangan perbaikan asesmen.  Aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keter-

bacaan yang dinilai sama halnya dengan penilaian asesmen pada validasi ahli.

b. Instrumen respon siswa

Instrumen ini berbentuk angket dan didalamnnya terdapat pernyataan-pernyataan

yang dimaksudkan untuk menilai keterbacaan. Angket ini pula dilengkapi dengan

kolom komentar yang dimaksudkan memberikan ruang kepada siswa bila terdapat

masukan untuk bahan pertimbangan perbaikan asesmen.  Aspek keterbacaan yang

dinilai adalah kesesuaian penggunaan jenis dan ukuran huruf, penggunaan kalimat

dan bahasa yang sesuai, maupun tata letak bagian-bagian asesmen.

Angket yang digunakan bertujuan mengumpulkan data yang baik dalam peneliti-

an, sehingga dibutuhkan suatu angket yang sahih.  Angket yang digunakan pada

penelitian ini mengadaptasi dari angket yang dikembangkan Baehaki (2014) yang

sebelumnya sudah divalidasi secara jugdement oleh dosen ahli sebelum diguna-

kan.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wa-

wancara, observasi, dan angket (kuisioner).  Kuisoner atau angket merupakan tek-

nik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada

responden untuk ditanggapi.  Pada penelitian ini, angket yang digunakan berupa

angket dengan jawaban tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS), setuju (ST), ku-

rang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) serta ditanggapi

dengan memberi saran pada kolom yang telah disediakan.

Observasi adalah kegiatan memperhatikan sesuatu dengan mata. Observasi dila-

kukan untuk menganalisis asesmen yang digunakan guru untuk membelajarkan

materi faktor-faktor penentu teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Wawancara

adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari

sumber yang diwawancarai.  Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara

terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dengan jawaban yang semi

tertutup.

Wawancara dilakukan pada tahap pengumpulan informasi atau studi lapangan.

Wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran kimia dan siswa di enam

SMA di Lampung Selatan dengan pedoman wawancara yang telah disusun pene-

liti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penelitian dan

pengembangan instrumen asesmen pengetahuan pada materi teori atom Bohr dan

mekanika kuantum. Pada uji kelayakan, angket diberikan kepada siswa dan guru

untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap asesmen yang telah dikembangkan,

dari aspek keterbacaan, kesesuaian isi dan konstruksinya.
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Angket/kuisioner semi tertutup digunakan pada saat validasi dan pada uji coba

produk secara terbatas asesmen pengetahuan pada materi teori atom Bohr dan

meknika kuantum.  Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, validasi asesmen

pengetahuan oleh pakar pendidikan kimia dilakukan untuk mengetahui kesesuaian

isi, konstruksi, dan keterbacaan asesmen yang dikembangkan. Validasi dilakukan

dengan memberikan instrumen asesmen beserta angket, kemudian meminta vali-

dator untuk mengisi angket validasi aspek kesuaian isi soal dengan materi, kons-

truksi, dan keterbacaan asesmen pengetahuan yang telah disediakan. Pada uji ter-

batas/uji kelayakan, pengumpulan data dilakukan dengan memberikan asesmen,

kemudian meminta guru dan siswa mengisi angket yang telah disediakan setelah

membaca asesmen.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data hasil wawancara studi pendahuluan dari guru dan siswa

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara:

a. Mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan wawancara.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel.

c. Menghitung persentase jawaban responden, rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)%100% 
N

J
J

i

in
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Keterangan : = Persentase pilihan jawaban-i

= Jumlah responden yang menjawab jawaban-i

= Jumlah seluruh responden

d. Menjelaskan hasil penafsiran presentasi jawaban responden dalam bentuk

deskriptif naratif.

2. Teknik analisis data angket validasi kesesuaian isi, konstruksi, dan keterba-

caan untuk validator oleh guru dan siswa

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket validasi (kesesuaian

isi, konstruksi, dan keterbacaan) dan angket penilaian guru serta respon siswa.

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket asesmen pengetahuan di-

lakukan dengan cara :

a. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan angket.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket).

c. Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam

angket dilakuakan berdasarkan skala Likert.

Tabel 3.1. Penskoran pada angket berdasarkan skala Likert .

No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Setuju (SS) 5
2 Setuju (ST) 4
3 Kurang Setuju (KS) 3
4 Tidak setuju (TS) 2
5 Sangat tidak setuju (STS) 1

inJ%

 iJ

N
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d. Mengolah jumlah skor jawaban responden

Pengolahan jumlah skor (S) jawaban angket adalah sebagai berikut :

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)

Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab SS

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab S

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS)

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab KS

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab TS

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab STS

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap pernyataan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

Keterangan : = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket

= Jumlah skor jawaban total

= Skor maksimum yang diharapkan

f. Menghitung rata-rata persentase jawaban setiap angket untuk mengetahui

tingkat kesesuaian isi, konstruksi, keterbacaan, dan kemenarikan asesmen

pengetahuan dengan rumus sebagai berikut:

(Sudjana, 2005)

%100%  
maks

in S

S
X

inX%

S

maksS

n

X
X

in

i

 %
%
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Keterangan : = Rata-rata persentase jawaban pertanyaan pada angket

= Jumlah persentase jawaban pertanyaan total pada

angket

=  jumlah pertanyaan pada angket.

g. Menafsirkan persentase angket dengan menggunakan tafsiran Arikunto (1997)

Tabel 3.2. Tafsiran persentase angket
Persentase Kriteria

80,1%-100% Sangat tinggi
60,1%-80% Tinggi

40,1%-60% Sedang
20,1%-40% Rendah
0,0%-20% Sangat rendah

3. Teknik analisis butir soal

Analisis kualitatif biasa disebut validitas logis (logical validity), analisis ini di-

lakukan sebelum soal digunakan untuk melihat kelayakan suatu soal (lihat ins-

trumen validasi ahli).  Analisis kuantitatif biasa disebut validitas empiris (empi-

rical validity) yang dilakukan untuk melihat berfungsi tidaknya suatu soal, setelah

soal diujicobakan ke sampel yang representatif. Hal yang diperhatikan dalam va-

liditas isi suatu soal yaitu:

a. Menentukan tingkat kesukaran dapat dinyatakan melalui proporsi menjawab

benar (p), yaitu dengan menghitung jumlah peserta tes yang menjawab benar

pada butir yang dianalisis berbanding jumlah seluruh peserta tes, rumusnya

adalah:

p =
∑

(Mulyasa, 2009)

Keterangan : p = tingkat kesukaran butir soal∑x = banyak peserta tes yang menjawab benar

iX%

 inX%

n
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Sm = Skor maksimum

N   =  jumlah peserta tes

b. Selanjutnya menentukan daya pembeda dengan persamaan:

D =
∑

-
∑

(Mulyasa, 2009)

Keterangan : D  = indeks daya pembeda soal

∑A= Jumlah peserta tes kelompok atas yang menjawab benar

∑B= Jumlah peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar

nA = Jumlah peserta tes kelompok atas

nB = Jumlah peserta tes kelompok bawah

c. Menentukan kategori daya pembeda dari tingkat kesukaran setiap soal

menurut Nitko dalam Mulyasa (2009):

Tabel 3.3. Tafsiran daya pembeda dengan tingkat kesukaran soal
Tingkat

kesukaran
Nilai p D maksimum

Kriteria Daya
Pembeda

Rekomendasi

Sangat mudah
1.00 0.00 Sangat rendah Dibuang

0.90 0.20 Rendah Direvisi

Mudah
0.80 0.40 Tinggi Digunakan

0.70 0.60

Sangat tinggi DigunakanSedang

0.60 0.80

0.50 1.00

0.40 0.80

Sukar
0.30 0.60

0.20 0.40 Tinggi Digunakan

Sangat sukar 0.10 0.20 Rendah Direvisi

0.00 0.00 Sangat rendah Dibuang

d. Selanjutnya dihitung proporsi pengecoh (pada soal pilihan jamak), dengan

mengukur jumlah pemilih setiap opsi jawaban melalui penentuan jumlah

respon peserta tes terhadap masing-masing opsi

∑alternatif jawaban A= Jumlah peserta tes menjawab opsi A (Mulyasa, 2009)
Jumlah peserta tes
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Kemudian, ulangi untuk mengetahui proporsi pemilih opsi B, C, D dan E.

Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika minimal dipilih

oleh 5% peserta tes. Berikut tafsirannya (Rosidin, 2013)

e. Selanjutnya menentukan tafsiran setiap opsi jawaban

Tabel 3.4. Tafsiran proporsi opsi jawaban pilihan jamak
Kriteria Validitas Opsi Klasifikasi Tafsiran

Proporsi Jawaban
0.000-0.010 Kurang Dibuang
0.011-0.050 Cukup Direvisi
0.051-1.000 Baik Dipakai

f. Menentukan validitas butir

Validitas butir soal dapat ditentukan dengan mencari korelasi product moment

masing-masing soal berdasarkan skor item dengan skor total

rxy = ∑ ∑ ∑[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ] (Arikunto, 2002)

Keterangan : rxy = koefisien validitas (r hitung)

N     = jumlah peserta tes

∑X = jumlah skor item soal tes

∑Y = skor total peserta

Kemudian r hitung/ rxy dibandingkan dengan tabel r product moment yang

disesuaikan dengan jumlah responden, penggunaan r tabel dengan pilihan taraf

signifikansi 5% seperti pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. daftar r tabel product moment (dalam Sugiyono, 2008)
N

(jumlah responden)
r tabel product moment
(taraf signifikansi 5 %)

10 0,632

20 0,444

22 0,432

24 0,404

26 0,388

28 0,374

30 0,361
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g. Menentukan taksiran validitas butir dengan kriteria butir soal dikatakan

valid,  jika r hitung > r product moment (Triyono, 2013).

4. Teknik analisis reliabilitas soal

a. Untuk pilihan jamak dan disajikan dalam satu kali tes dapat digunakan per-

samaan split-half dan Spearman-Brown, sebelumnya harus menghitung ko-

relasi soal ganjil genap sebagai berikut (Mulyasa,2009). Pertama item tes di-

bagi menjadi dua bagian, bagian ganjil sebagai X dan bagian genap sebagai Y.

Keterangan : r11 = koefisien reliabilitas soal tes

rxy = reliabilitas korelasi Spearman-Brown

N = jumlah peserta tes

∑X = jumlah skor jawaban benar belahan ganjil

∑Y = jumlah skor jawaban benar belahan genap

Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program

Microsoft Excel Simpel Pas.

b. Menafsirkan mutu reliabilitas menurut Rosidin (2013) soal seperti pada Tabel

3.6.

Tabel 3.6. Tafsiran reliabilitas soal
Reliabilitas soal tes Klasifikasi Tafsiran

0.000 – 0.400 Rendah Revisi

0.401 – 0.700 Sedang Revisi kecil

0.701 – 1.000 Tinggi Dipakai

dengan
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6. Teknik analisis sensitivitas soal

Sensitivitas butir tes digunakan untuk menentukan apakah suatu butir soal mampu

mengukur efek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sensitivitas butir soal di-

nyatakan dengan indeks sensitivitas (S), yaitu suatu ukuran seberapa baik suatu

butir soal dapat membedakan tingkat pemahaman antara siswa yang telah meneri-

ma pembelajaran dengan siswa yang belum menerima pembelajaran. Indeks sensi-

tivitas soal tes pilihan dihitung dengan rumus (Mehrens & Lehmann, dan Osuji

dalam Sunyono, 2014):

Keterangan: Ra = Jumlah siswa yang menjawab benar pada saat pretes.

Rb = Jumlah siswa yang menjawab benar pada saat postes.

T = Jumlah rata-rata siswa yang mengikuti pretes dan postes

Suatu butir soal dikatakan sensitif bila harga sensitivitasnya berharga positif dan

tidak kurang dari 0,30 (S ≥ 0,30). Semakin besar harga sensitivitasnya maka se-

makin besar kepekaan butir soal terhadap efek pembelajaran (Mehrens &

Lehmann, dan Osuji dalam Sunyono, 2014).
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