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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada metode 

pengembangan dan validasi. Menurut Adams dan Wieman (2010, hlm. 3) terdapat 

4 tahapan dalam pengembangan dan validasi butir soal yaitu: 1) membuat batasan 

tujuan tes dan ruang lingkup butir soal yang akan dikembangkan atau domain 

yang akan diukur; 2) pengembangan dan evaluasi tes; 3) pengembangan, 

pengujian di lapangan, mengevaluasi, menyeleksi butir soal, serta memberikan 

skor; 4) mengevaluasi tes untuk keperluan operasional. 

Pengembangan butir soal bertujuan untuk membuat dan mengembangkan 

butir soal yang efektif untuk merancang suatu tes atau evaluasi yang diinginkan. 

Sementara validasi butir soal bertujuan untuk mengidentifikasi valid atau tidaknya 

butir soal yang telah dikembangkan, sehingga setiap butir soal dapat mengukur 

apa yang hendak diukur. 

 

3.2 Partisipan  

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri di Kota Bandung. 

Objek pada penelitian ini adalah butir soal two-tier multiple choice yang 

digunakan untuk mengukur penguasaan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

pada siswa. Partisipan pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI yang telah 

mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adapun jumlah partisipan 

dalam penelitian adalah 74 orang yaitu untuk uji coba ke-1 36 orang sedangkan 

untuk uji coba ke-2 sebanyak 38 orang. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi. 

Lembar validasi berisi 16 butir soal yang dikembangkan berdasarkan indikator 

pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lembar validasi digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui validitas isi tes two-tier multiple choice yang telah 

dikembangkan. Lembar validasi diberikan dan dinilai kesesuaiannya oleh para 

validator ahli, yang terdiri dari dosen departemen pendidikan kimia dan guru 

kimia SMA. Format validasi yang digunakan yaitu kesesuaian antara indikator 

dengan butir soal yang telah dikembangkan dan kesesuaian butir soal dengan 

temuan tes essay.  
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                 

 

                 

                        Nilai CVR ≤ 0,9           Nilai CVR ≥ 0,9 
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Berdasarkan gambar 3.1 secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi dua 

tahap yaitu tahap pengembangan dan tahap validasi. Adapun penjelasan setiap 

tahap adalah sebagai berikut. 

 

3.4.1 Tahap Pengembangan  

Tahapan awal dalam pengembangan tes menurut Arifin (2012, hlm. 88-101) 

yaitu 1) menentukan tujuan evaluasi; 2) menyusun kisi-kisi; 3) menulis soal; 4) uji 

coba dan analisis soal; 5) revisi soal; 6) merakit soal. Tahapan pengembangan 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah yaitu 1) menentukan isi materi 

(meliputi menentukan kompetensi dasar, mengidentifikasi konsep inti, mengkaji 

literatur, dan  menyusun indikator soal); 2) menyusun tes essay (meliputi 

penyusunan kisi-kisi tes essay dan menganalisis hasil temuan yang didapat dari 

tes essay); 3) menyusun instrumen tes two-tier multiple choice. Adapun 

penjelasan setiap langkah dalam tahap pengembangan adalah sebagai berikut. 

 

3.4.1.1 Menentukan Isi Materi  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan isi materi adalah     

a) menentukan kompetensi dasar yang digunakan pada materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan; b) mengidentifikasi konsep inti materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan; c) mengkaji literatur terkait konsep inti materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan; d) menyusun indikator soal. Adapun penjelasan setiap langkah adalah 

sebagai berikut. 

Pertama, menentukan kompetensi dasar yang digunakan terkait materi 

yang akan diujikan yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kompetensi dasar 

terkait materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ada pada KD 3.14 yaitu 

memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip 

kelarutan dan data hasil kali kelarutan (Ksp).  

Kedua, mengidentifikasi konsep inti materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. Beberapa konsep penting yang terdapat pada materi ini adalah konsep 

kelarutan, tetapan kesetimbangan kelarutan (Ksp), hubungan kelarutan dengan 

tetapan hasil kali kelarutan, pengaruh ion senama teerhadap kelarutan, pengaruh 
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pH terhadap kelarutan, dan memprediksi terbentuknya endapan.  

Ketiga, mengkaji literatur terkait konsep inti pada materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. Kajian literatur yang dilakukan pada penelitian ini bersumber 

dari buku dan jurnal. Kajian literatur bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kajian materi setiap konsep inti yang telah ditemukan. 

Keempat, menyusun indikator soal. Dari konsep-konsep inti yang telah 

dipelajari tersebut, kemudian disusun sejumlah indikator soal yang mengacu pada 

kompetensi dasar materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.  

 

3.4.1.2 Menyusun Tes Essay 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun tes essay adalah        

a) menyusun kisi-kisi tes essay; b) analisis dan temuan tes essay. Adapun 

penjelasan setiap langkah adalah sebagai berikut. 

Pertama, menyusun kisi-kisi tes essay. Kisi-kisi tes essay dibuat dengan 

tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menghasilkan instrumen tes essay. 

Adapun kolom matriks yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi tes essay adalah 

indikator soal, jenjang kognitif, butir soal, dan jawaban. 

Kedua, analisis dan temuan tes essay. Dilakukan analisis terhadap 

jawaban tes essay siswa. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

jawaban-jawaban siswa yang kurang tepat untuk dijadikan bahan penyusunan 

pengecoh pada tier kedua dalam tes two-tier multiple choice. 

 

3.4.1.3 Menyusun Instrumen Tes Two-Tier Multiple Choice 

Tahapan terakhir dari pengembangan ini adalah penyusunan instrumen 

tes two-tier multiple choice. Butir soal yang dikembangkan adalah butir soal 

dengan format pilihan berganda dua tingkat dengan masing-masing tingkat terdiri 

dari empat pilihan jawaban. Tingkat pertama berasal dari analisis kajian literatur 

pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sedangkan tingkat kedua berasal 

dari temuan jawaban siswa yang kurang tepat pada tes essay. 
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3.4.2 Tahap Validasi 

Terdapat beberapa langkah inti yang dilakukan peneliti pada tahap validasi 

yaitu 1) uji validitas isi; 2) uji coba ke-1 (Uji kualitas butir soal); 3) uji coba ke-2 

(analisis penguasaan materi pada siswa). Adapun penjelasan setiap langkah dalam 

tahap validasi ini adalah sebagai berikut. 

 

3.4.2.1 Uji Validitas Isi 

Uji validitas isi butir soal ini dilakukan oleh validator ahli, yang terdiri 

dari dosen pendidikan kimia dan guru kimia salah satu SMA Negeri di Kota 

Bandung. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara indikator 

dengan butir soal yang telah dikembangkan serta kesesuaian antara butir soal 

dengan temuan tes essay. Butir soal dikatakan valid jika setiap validator ahli 

menyatakan terdapat kesesuaian antara indikator dengan butir soal yang telah 

dikembangkan dan kesesuaian antara butir soal dengan temuan tes essay. Total 

butir soal yang dikembangkan pada penelitian ini sebanyak 16 butir soal. 

Setelah dilakukan uji validitas isi, maka dilakukan analisis hasil validasi 

terkait kualitas butir soal. Analisis hasil validitas isi dilakukan menggunakan 

teknik CVR. Berdasarkan teknik CVR ini dapat ditentukan butir soal yang 

diterima dan ditolak untuk diujicobakan ke lapangan. Sebelum diujicobakan ke 

lapangan dilakukan revisi butir soal dengan mempertimbangkan berbagai saran 

dari dosen pembimbing. Berdasarkan hasil uji validitas isi dan revisi yang telah 

dilakukan, diperoleh butir soal yang valid sebanyak 16 butir soal yang menjadi 

produk untuk uji coba ke-1. 

 

3.4.2.2 Uji Coba Ke-1 

Produk uji coba ke-1 yang telah dinyatakan valid dan direvisi sesuai 

saran, diujicobakan terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan. Setelah uji 

coba ke-1 dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba 

tersebut. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kualitas butir soal pada bagian 

validitas empiris, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan indeks 

pengecoh setiap butir soal. Dari hasil analisis tersebut diidentifikasi butir soal 

yang baik untuk digunakan pada uji coba ke-2. 
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3.4.2.3 Uji Coba ke-2 

Hasil analisis yang diperoleh pada uji coba ke-1 terkait kualitas butir soal 

berdasarkan nilai validitas empiris, nilai reliabilitas, taraf kesukaran, daya 

pembeda, dan indeks pengecoh sangatlah menentukan pada banyaknya jumlah 

butir soal yang digunakan untuk uji coba ke-2. Butir soal yang memiliki kualitas 

yang jelek tidak digunakan pada uji coba ke-2 ini. Instrumen tes two-tier multiple 

choice yang telah memenuhi kriteria instrumen yang baik dari segi validitas isi, 

validitas empiris, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan indeks 

pengecoh yaitu sebanyak 15 butir soal yang diujikan kepada 38 siswa kelas XI 

MIPA yang telah mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

Berdasarkan hasil uji coba ke-2 ini, dilakukan analisis persentase penguasaan 

materi pada siswa. Analisis persentase penguasaan materi yang dilakukan adalah 

analisis berdasarkan persentase rata-rata siswa yang menjawab benar pada setiap 

butir soal yang disesuaikan dengan taraf kesukaran berdasarkan hierarki 

taksonomi Bloom. Dari hasil analisis ini dapat diketahui sejauh mana siswa 

menguasai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan setiap butir soal yang 

dikembangkan sesuai hierarki taksonomi Bloom.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik analisis data terbagi menjadi dua bagian yaitu        

(1) kualitas butir soal dan (2) persentase penguasaan materi. Kualitas butir soal 

meliputi validitas isi, validitas empiris, reliabilitas, taraf kesukaran, daya 

pembeda, dan indeks pengecoh. Sementara pengukuran penguasaan materi 

berdasarkan persentase skor siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

berdasarkan kesesuaian hierarki taksonomi Bloom. 

 

3.5.1 Kualitas Butir Soal 

3.5.1.1 Validitas Isi 

Validitas isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah content validity 

ratio atau CVR. Teknik CVR dilakukan untuk memvalidasi rancangan instrumen 

penelitian. Sebelum dilakukan perhitungan nilai CVR, setiap butir soal yang 
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dikembangkan dinilai oleh ahli. Apabila seorang ahli menyatakan butir soal 

tersebut valid maka butir soal tersebut diberi bobot 1 dan jika tidak valid maka 

butir soal tersebut diberi bobot 0. Selanjutnya, nilai CVR masing-masing butir 

soal dihitung dengan menggunakan persamaan Lawshe (1975, hlm. 567) 

menggunakan rumus berikut: 

CVR = 
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

 

Keterangan: 

ne = jumlah validator yang menyatakan valid 

N = jumlah keseluruhan validator  

Berdasarkan persamaan Lawshe, hasil perhitungan nilai CVR untuk setiap butir 

soal yang diperoleh dibandingkan dengan nilai CVR minimum yang disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1  

Nilai CVR minimum, tes satu pihak p = 0,05 

Jumlah Validator Nilai Minimum CVR 

5 0,99 

6 0.99 

7 0.99 

8 0,75 

9 0,78 

10 0,62 

11 0,59 

12 0,56 

13 0,54 

14 0,51 

15 0,49 

20 0,42 

25 0,37 

30 0,33 

35 0,31 

40 0,29 

              

(Lawshe, 1975, hlm. 568) 

 

Butir soal yang diterima adalah butir soal yang mempunyai nilai sama atau 

lebih tinggi dari nilai minimum CVR, sedangkan butir soal yang mempunyai 

nilai di bawah nilai minimumnya maka ditolak. Jumlah validator pada 
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penelitian ini sebanyak enam orang, maka nilai minimum CVR adalah sebesar 

0,99. 

 

3.5.1.2 Validitas Empiris 

Alat ukur yang baik harus memiliki nilai validitas yang tinggi. Validitas 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

oleh alat ukur tersebut (Firman, 2013, hlm. 8). Nilai validitas empiris dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan Pearson Product Moment sebagai 

berikut. 

rXY =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)
2

] [N ∑ Y2 − (∑ Y)
2

]

 

 Keterangan :  rXY  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 X  = skor tiap butir soal  

 Y  = skor total tiap butir soal  

 N  = jumlah peserta tes 

Setelah mencari nilai rXY, dilanjutkan mencari nilai thitung. Adapun rumus untuk 

mencari nilai thitung adalah: 

thitung = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟²
 

Keterangan:   r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

      n = jumlah siswa yang mengikuti tes 

Dilanjutkan dengan mencari ttabel pada taraf signifikansi α = 0,05 dan                

dk = n – 2. Setelah diperoleh nilai ttabel kemudian dibandingkan dengan thitung. 

Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut: 

thitung.> ttabel berarti butir soal dinyatakan valid 

thitung.< ttabel berarti butir soal dinyatakan tidak valid 

               (Sujarwadi, 2011, hlm. 11-14) 

Nilai tersebut diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk 

menghitung validitas empiris setiap butir soal. Sedangkan tafsiran kategori 

koefisien korelasi yang menunjukkan nilai validitas empiris suatu tes disajikan 

pada tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Penafsiran Kategori Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Kategori 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,41-0,60 Cukup 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

 

(Arifin, 2012, hlm. 325) 

 

3.5.1.3 Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Suatu alat evaluasi dikatakan 

baik  apabila nilai reliabilitasnya tinggi.  

Menurut Firman (2013, hlm. 9) jika alat ukur mempunyai nilai 

reliabilitas yang tinggi maka pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan 

alat ukur tersebut terhadap subjek yang sama dan dalam kondisi yang sama akan 

menghasilkan informasi yang sama atau mendekati sama. Butir soal yang 

dinyatakan valid memiliki kualitas butir soal yang baik kemudian diujicobakan 

terhadap subjek penelitian untuk mengetahui nilai reliabilitasnya. Langkah awal 

yang dilakukan dalam menentukan nilai reliabilitas adalah melakukan penskoran 

terhadap butir soal. Penskoran dilakukan dengan cara memberi nilai 1 kepada 

siswa yang menjawab benar di kedua tier, dan memberikan skor 0 kepada siswa 

yang menjawab salah baik di salah satu tier ataupun salah di kedua tier. Nilai 

reliabilitas dihitung dengan metode Cronbach Alpha. Adapun persamaan 

Cronbach Alpha untuk menghitung nilai reliabilitas adalah sebagai berikut: 

α = 
𝑛

𝑛−1
(1-

Ʃ𝑉𝑖

Ʃ𝑉𝑡
) 

Keterangan: 

α = reliabilitas Cronbach Alpha 

n = jumlah item pertanyaan yang diuji  

ƩVi = jumlah varian butir soal 

SVt = jumlah varian total 
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Skor siswa tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS Versi 20.0  untuk 

menghitung nilai reliabilitas. Untuk mengetahui kriteria dari reliabilitas dapat 

digunakan pedoman kriteria penafsiran koefisien reliabilitas yang disajikan pada 

tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3  

Kriteria Penafsiran Cronbach Alpha untuk Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0,8-1,00 Sangat tinggi 

0,6-0,79 Tinggi 

0,4-0,59 Sedang 

0,2-0,39 Rendah 

<0,2 Sangat rendah 

 

(Arikunto, 2009, hlm. 109) 

 

3.5.1.4 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

suatu soal. Menurut Firman (2013, hlm. 61) rumus untuk menghitung taraf 

kesukaran (F) adalah berikut ini: 

F = 
𝑛𝑟+𝑛𝐵

𝑁
 

Keterangan: 

nr = jumlah siswa dari kelompok tinggi yang menjawab benar 

nB = jumlah siswa dari kelompok rendah yang menjawab benar 

N = jumlah seluruh anggota kelompok tinggi dan rendah 

Skor tersebut diolah menggunakan perangat lunak Microsoft Excel untuk 

menghitung taraf kesukaran. Nilai taraf kesukaran yang diperoleh selanjutnya 

dikategorikan ke dalam kategori taraf kesukaran yang disajikan pada tabel 3.4 

berikut ini. 

Tabel 3.4 

 Indeks Kesukaran Butir Soal  

Indeks Kategori 

<0,25 Sukar 

0,25 – 0,75 Sedang 

>0,75 Mudah 

 

(Firman, 2013, hlm. 62) 
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3.5.1.5 Daya Pembeda 

Daya pembeda menurut Arifin (2012, hlm. 145) adalah kemampuan butir 

soal tersebut untuk membedakan antara siswa yang menguasai materi dengan 

siswa yang kurang atau tidak menguasai materi. Daya pembeda dihitung dengan 

cara membagi skor tes ke dalam tiga kelompok yaitu 25% kelompok tinggi, 50% 

kelompok tengah, dan 25% kelompok rendah (Firman, 2013, hlm. 61). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D =  
nT

NT
−

nR

NR
 

Keterangan: 

D = daya pembeda 

nT = jumlah siswa kelompok tinggi yang menjawab benar 

NT = jumlah siswa kelompok tinggi 

nR = jumlah siswa kelompok rendah yang menjawab benar 

NR = jumlah siswa kelompok rendah 

Skor siswa tersebut diolah menggunakan perangat lunak Microsoft Excel 

untuk menghitung indeks daya pembeda. Indeks daya pembeda yang diperoleh 

menurut Firman (2013, hlm. 62) selanjutnya dikategorikan ke dalam kriteria 

berikut ini. 

Tabel 3.5 

 Kategori Daya Pembeda  
 

Rentang Daya Beda   Kriteria 

 0,25 Baik 

0-0,24 Jelek 

 

3.5.1.6 Indeks Pengecoh 

Menurut Firman (2013, hlm. 62-63) analisis pengecoh dilakukan untuk 

menemukan pengecoh yang kurang berfungsi dengan baik. Analisis pengecoh 

dilakukan karena setiap pengecoh harus betul-betul berfungsi sebagai pengecoh, 

dalam arti pengecoh tersebut menarik perhatian siswa yang kurang menguasai 

materi pelajaran terkait butir soal tersebut. Pengecoh yang berfungsi dengan baik 

menurut Firman (2013, hlm. 63) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Ada siswa yang memilih, khususnya yang berasal dari kelompok rendah. 

2. Dipilih lebih banyak oleh kelompok rendah daripada kelompok tinggi. 
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3. Jumlah pemilih dari kelompok tinggi pada pengecoh tersebut lebih kecil 

dibandingkan jumlah kelompok tinggi yang memilih kunci jawaban. 

Menurut Arifin (2012, hlm. 357) butir soal yang baik adalah butir soal yang 

pengecohnya dipilih secara merata oleh siswa yang menjawab salah. Indeks 

pengecoh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini: 

IP = 
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
 

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 

n = jumlah alternatif jawaban 

1= bilangan tetap 

Data tersebut diolah menggunakan perangat lunak Microsoft Excel untuk 

menghitung kualitas pengecoh. Indeks pengecoh yang diperoleh selanjutnya 

dikategorikan ke dalam kategori yang disajikan pada tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 

Pedoman Penafsiran Indeks Pengecoh  

Indeks Pengecoh (%) Kategori 

76-25 Sangat baik 

51-75 atau 126-150 Baik 

26-50 atau 151-175 Kurang baik 

0-25 atau 176-200 Jelek 

> 200 Sangat jelek 

 

Suatu pengecoh perlu diganti, jika pengecoh tersebut termasuk dalam kategori 

jelek dan sangat jelek. Sedangkan untuk pengecoh yang tergolong dalam kategori 

kurang baik, maka pengecoh tesebut perlu direvisi (Arifin, 2012, hlm. 357-358) 

 

3.5.2 Kriteria Penguasaan Materi 

Nilai yang diperoleh oleh siswa pada saat tes diubah ke dalam bentuk 

persentase. Besar presentase tersebut menunjukkan tingkat penguasaan siswa 

terhadap suatu materi yang diujikan. Besarnya nilai persentase tersebut dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini: 
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KNP = 
𝑋

𝑁
 x 100% 

Keterangan: 

KNP = kriteria nilai persen penguasaan materi pada siswa              

X      = jumlah siswa yang menjawab benar  

N      = jumlah siswa  

 

Data tersebut diolah secara manual untuk menghitung persentase 

penguasaan materi pada siswa. Untuk menafsirkan penguasaan materi pada siswa 

dapat digunakan kriteria berikut ini. 

Tabel 3.7 

Pedoman Penafsiran Penguasaan Materi pada Siswa  

Penguasaan (%) Tafsiran 

81-100 Sangat baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Kurang sekali 

 

(Arikunto, 2009, hlm. 245) 

Dari hasil uji coba soal tes two-tier multiple choice dapat diketahui tingkat 

penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa berdasarkan ketercapaian penguasaan 

materi menurut hierarki taksonomi Bloom. 

 


