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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pengembangan tes keterampilan 

proses sains siswa SMA pada materi listrik dan magnet ini adalah metode 

penelitian campuran atau Mixed Methods. Menurut Creswell (Sugiyono, 2016) 

menyatakan bahwa metode campuran adalah merupakan penelitian yang 

menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model sequential exploratory. 

Model ini pada tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya 

menggunakan kuantitatif. 

Bobot metode lebih pada metode tahap pertama yaitu metode kualitatif dan 

selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Campuran data kedua metode 

bersifat connecting (menyambung) hasil penelitian tahap pertama (hasil penelitian 

kualitatif) dan tahap berikutnya (kuantitatif). Kelemahan dari metode ini adalah 

bahwa penelitian memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar. 

Langkah-langkah utama penelitian campuran desain/model sequential 

exploratory (urutan penemuan) ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut. 

 
Gambar 3.1 Proses Penelitian dalam Model Sequential Exploratory Design 

Penelitian pengembangan tes keterampilan proses sains pada materi listrik 

dan magnet ini digunakan untuk mengembangkan dan menguji alat tes. Penelitian 

dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama dengan mengumpulkan dan 

menganalisis data kualitatif sehingga dapat diperoleh rancangan produk atau 

kontruksi tes keterampilan proses sains pada materi listrik dan magnet dan 

penelitian tahap ke dua dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif 
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(eksperimen) digunakan untuk menguji efektivitas produk (baik dari lembar 

validasi ahli maupun hasil uji coba). 

Data kualitatif yang diperoleh berdasarkan analisis Kurikulum 2013 dan 

catatan hasil validasi ahli. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kontruksi 

tes keterampilan proses sains yang dibuat. Data kuantitaif yang didapat yaitu 

berdasarkan validasi ahli dan dianalisis menggunakan indeks Aiken V dan untuk 

hasil uji coba di sekolah, dianalisis menggunakan Teori Respons Butir. Data ini 

dapat memberikan interpretasi data atau gambaran mengenai kontruksi dan 

karakteristik tes keterampilan proses sains pada materi listrik dan magnet. 

 

3.2. Partisipan 

Setelah melalui tahap judgment, soal direvisi sesuai saran dari ahli sampai 

akhirnya tes layak digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains. 

Kemudian tes yang telah direvisi tersebut diujicobakan pada partisipan. Partisipan 

dalam penelitian ini adalah siswa pada Sekolah Menengah Atas. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XII MIA (Matematika dan 

Ilmu Alam) dengan status akreditasi A di wilayah Kabupaten Karawang. 

Sehingga, sampel yang diambl adalah sekolah yang sudah memperhatikan dan 

menjamin siswanya dengan mutu pendidikan yang sangat baik. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik non-

probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Teknik ini meliputi sampling sistematis, kuota, 

insidental, purposive, jenih, snowball. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampling purposive. Teknik ini merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang mendasari 

dalam pengambilan sampel yaitu dengan pertimbangan peneliti yang memiliki 

keterbatasan dalam segi waktu, tenaga dan dana. Jumlah responden yang menjadi 

jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental. Teknik ini 

digunakan berdasarkan kesediaan responden dan kemudahan dalam mendapatkan 
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informasi mengenai tes keterampilan proses sains dengan syarat responden dalam 

penelitian ini merupakan siswa yang sudah mempelajari materi listrik dan magnet 

yaitu kelas XII MIA. Responden yang diambil berjumlah 50 orang dari SMA 

Negeri 1 Karawang. 

 

3.4. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk 

mengetahui ketercapaian dari 8 aspek keterampilan proses sains, yaitu aspek 

mengamati, memprediksi, menyimpulkan, menafsirkan data, mengajukan 

pertanyaan, mengajukan hipotesis, merancang percobaan dan mengomunikasikan. 

Bentuk instrumen tersebut berupa pilihan ganda. Tes tersebut disusun berdasarkan 

8 aspek yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dasar pada 

materi listrik dan magnet. Tes keterampilan proses sains ini pada awalnya terdiri 

dari 30 buah soal dalam bentuk pilihan ganda dengan masing-masing aspek terdiri 

dari 3-4 buah soal keterampilan proses sains dengan data dikotomi (skor 1 dan 0). 

Setelah itu, dilakukan validasi oleh ahli sehingga terdapat beberapa butir soal 

yang revisi bahkan dibuang sehingga instrumen pada tahap uji coba di sekolah 

terdiri dari 20 butir soal. Adapun penjelasan instrumen-instrumen tersebut yaitu: 

3.4.1. Instrumen validasi ahli 

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli ialah berbentuk angket untuk 

mengetahui tes yang dikembangkan dapat digunakan dengan baik dalam 

penelitian. Aspek yang dinilai dalam lembar validasi meliputi aspek materi, 

konstruksi dan bahasa. Para ahli juga diminta untuk memberikan penilaian dan 

saran terhadap tes yang telah dibuat peneliti. Saran yang diberikan oleh para ahli 

terhadap tes digunakan untuk pengembangan dari tes tersebut. Lembar validasi tes 

keterampilan proses sains pada materi listrik dan magnet disajikan pada Tabel 3.1 

berikut. 
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Tabel 3.1. Lembar validasi tes keterampilan proses sains 

No. Aspek Indikator YA TIDAK 

1. Materi Kesesuaian dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar 

  

Kesesuaian dengan indikator soal   

Kesesuaian dengan aspek keterampilan 

proses sains 

  

2. 

 

Konstruk Pilihan jawaban homogen dan logis   

Hanya ada satu kunci jawaban   

Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas dan tegas 

  

Pokok soal bebas dari penyataan yang 
bermakna ganda 

  

Gambar, grafik, tabel, diagram atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 

  

Pilihan jawaban yang berbentuk angka 
disusun berdasarkan urutan besar 
kecilnya angka 

  

3. Bahasa Menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia 

  

Menggunakan bahasa yang komunikatif   

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a) Instrumen validasi aspek materi 

Instrumen ini berbentuk angket yang disusun untuk mengetahui kesesuaian 

isi tes KPS dengan KI dan KD, kesesuaian indikator serta aspek keterampilan 

proses sendiri. Hasil dari validasi kesesuaian isi ini dijadikan sebagai masukan 

dalam pengembangan atau revisi pada tes KPS pada materi listrik dan magnet. 

b) Instrumen validasi aspek konstruksi 

Instrumen validasi konstruksi disusun untuk mengetahui apakah konstruksi 

tes KPS hanya terdiri dari satu kunci jawaban, berfungsi tidaknya gambar, tabel, 

dan grafik dalam soal, dan kesesuaian rumusan pertanyaan dan jawaban dalam 

soal. Hasil dari validasi konstruksi ini dijadikan sebagai masukan dalam 

pengembangan atau tepatnya revisi pada tes KPS pada materi listrik dan magnet. 

c) Instrumen validasi aspek bahasa 

Instrumen ini berbentuk angket dan disusun untuk mengetahui apakah tes 

KPS ini dapat terbaca dengan baik dilihat dari bahasa yang komunikatif dan 
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penggunaan bahasa indonesia yang baik. Hasil dari validasi bahasa tes ini 

dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan atau tepatnya revisi pada tes 

KPS pada materi listrik dan magnet. 

3.4.2. Instrumen pada tahap uji coba di sekolah 

Instrumen yang digunakan pada uji coba di sekolah yaitu tes KPS yang 

sudah di validasi terdiri dari 20 butir tes KPS pilihan ganda dengan lima pilihan 

jawaban (Lampiran D), dilakukan pada siswa kelas XII MIA. Hasil tahap uji coba 

lapangan ini dapat dijadikan masukan untuk mendapatkan karakteristik tes yaitu 

daya beda (a), tingkat kesukaran (b) dan tebakan semu (c). Selain itu karakteristik 

peserta tes dapat diperoleh beserta model parameter logistik yang sesuai untuk 

menganalisis tes keterampilan proses sains pada materi listrik dan magnet ini. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengembangan yang akan ditempuh sesuai dengan alur kerja pada 

metode kombinasi sequential exploratory yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 3.2 Alur Penelitian Pengembangan tes KPS 

Berikut ini merupakan penjelasan langkah-langkah penelitian berdasarkan 

alur penelitian pengembangan tes berorientasi keterampilan proses sains, yaitu: 

1) Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah merupakan 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Dalam 
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penelitian ini, masalah yang dimaksud adalah kemampuan manusia dalam 

mengembangkan sebuah tes yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan 

proses sains. Identifikasi masalah penelitian ini adalah proses penilaian yang 

dilakukan di SMA Negeri di Karawang pada materi listrik dan magnet yang masih 

terfokus pada penilaian fisika sebagai produk. Penguasaan fisika sebagai proses 

atau proses sains siswa tidak pernah diukur karena guru belum memiliki alat ukur 

yang sesuai. Berdasarkan situasi tersebut maka perlu dikembangkan tes untuk 

mengukur keterampilan proses sains pada siswa. 

2) Pengumpulan data (kualitatif) 

Pengumpulan data dilakukan adalah observasi sekolah untuk mengetahui 

pelaksanaan proses pembelajaran pada materi listrik dan magnet. Pengumpulan 

data juga dilakukan dengan studi literatur yaitu berupa analisis KI-KD-Indikator, 

konsep, silabus dan mengkaji teori mengenai asesmen terkait pengembangan 

KPS. Hasil dari kajian akan menjadi acuan dalam pengembangan tes KPS pada 

materi listrik dan magnet. 

3) Penyusunan Produk 

Hasil data yang diperoleh dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

atau mengembangkan tes keterampilan proses sains. Tes yang dikembangkan 

mengacu pada Kurikulum 2013. Tujuan dari penggunaan produk ini yaitu sebagai 

alat ukur oleh guru dalam menilai KPS pada materi listrik dan magnet dan sebagai 

referensi bagi guru, sekolah, dan peneliti lain dalam menyusun dan 

mengembangkan tes ini. Pengguna dari produk ini adalah guru. Penyusunan tes 

ini didasarkan pada beberapa aspek, seperti kriteria tes yang baik dari studi 

literatur dan penyesuaian tes dengan materi pembelajaran. 

4) Validasi Ahli 

Validasi Ahli merupakan kegiatan untuk menilai apakah tes yang 

dikembangkan tersebut memiliki validasi yang tinggi atau tidak. Validasi tes pada 

penelitian ini dilakukan oleh dosen dan guru SMA. Aspek yang ditelaah pada 

tahap validasi meliputi aspek materi, kontruksi soal dan bahasa. Validasi 

dilakukan dengan pemberian angket (instrumen validasi) beserta produk awal 

(draf 1). Pengumpulan data kualitatif melalui catatan ahli dari produk awal dan 

pengumpulan data kuantitatif melalui angket (instrumen validasi). 
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5) Revisi Produk 

Jika hasil validasi pada draf 1 tidak valid maka akan diketahui kelemahan 

dan kekurangannya. Selanjutnya kelemahan dan kekurangan tersebut direvisi. 

Revisi tersebut dilakukan setelah analisis kualitatif berdasarkan catatan ahli pada 

draft 1. Pada penelitian ini draf 1 terdiri dari 30 soal tes KPS, setelah divalidasi 

kemudian beberapa soal ada yang direvisi bahkan ada beberapa soal yang 

dibuang. 

6) Produk Akhir 

Jika draf sudah valid maka setelah revisi produk draft 2 dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menguji soal di lapangan. Dalam hal penelitian ini draf 2 

merupakan hasil revisi produk yang terdiri dari 20 soal tes KPS. 

7) Pengumpulan data (Kuantitatif) 

Draf 2 merupakan produk akhir yang akan diujicobakan pada siswa untuk 

mengetahui tingkat kesukaran, daya beda dan tebakan semu pada tes keterampilan 

proses sains. Uji coba dilakukan di kelas XII IPA dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 50 orang. 

8) Analisis data (Kualitatif) 

Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan analisis 

modern yaitu Item Respons Teori (IRT). Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui tingkat kesukaran, daya beda dan tebakan semu pada masing-masing 

butir tes KPS. Selain itu, model parameter logistik yang sesuai dapat diketahui 

dari fungsi informasi pada masing-masing model parameter logistik. 

9) Kesimpulan 

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pemilihan model parameter 

IRT yang sesuai untuk pengembangan tes KPS yang dibuat peneliti. 

 

3.6. Analisis data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk menentukan 

validitas dan reabilitas suatu tes. Menurut Arikunto (dalam Riduwan, 2007), 

validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan kesahihan sebuah alat ukur. 

Validitas merupakan ketepatan alat ukur untuk mengukur apa yang hendak di 

ukur (Riduwan, 2007) Validitas dapat dilakukan dari validasi isi berdasarkan 
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angket validasi ahli dan validasi empiris berdasarkan teori respons butir yang 

diperoleh dari hasil ujicoba. Analisis data pada penelitian ini berupa validitas 

angket validasi ahli (isi) dan validitas butir tes (empiris) beserta reabilitas. 

3.6.1. Validitas Isi 

Validitas angket validasi ahli (isi) dianalisis menggunakan validitas menurut 

Aiken, untuk mengetahui kesepakatan validasi oleh ahli. Berdasarkan hasil 

validasi yang dilakukan oleh ahli juga dapat mengetahui apakah diperlukan 

perombakan total, ada perbaikan atau tes keterampilan proses sains yang telah 

disusun dapat digunakan untuk penelitian (tanpa perbaikan). 

Pengujian validitas isi dengan menggunakan persamaan yang diusulkan oleh 

Aiken untuk menghitung indeks validasi berdasarkan hasil penilaian dari para ahli 

dengan menggunakan persamaan berikut. 

  
∑  

 (   )
 ................................................................................................... (3.1) 

dengan, 

  :      

   : skor terendah dalam kategori (penyekoran) 

c : banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

r : skor kategori pilihan rater 

n : banyaknya rater 

Koefisien validitas isi (V) memiliki kemungkinan nilai 0 sampai dengan 1, 

nilai tersebut menunjukkan derajat dari validitas butir. Sebuah butir dapat 

dianggap valid jika nilai V   0,5 (Suseno, 2014). Interpretasi indeks validasi ahli 

dapat juga menggunakan kriteria sesuai dengan tabel 3.1. 

Tabel 3.2. Interpretasi Aiken V 

Hasil Validasi Kriteria 

0,80   V   1,00 Sangat valid 

0,40   V   0,80 Validitas sedang 

V   0,40 Validitas kurang 

 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli juga dapat mengetahui 

apakah diperlukan perombakan total, ada perbaikan, atau tes keterampilan proses 

sains yang telah disusun dapat digunakan untuk penelitian (tanpa perbaikan). 
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3.6.2. Validitas butir tes (empiris) 

Validitas butir tes dilakukan menggunakan teori respons butir (IRT) 

sehingga diketahui estimasi karakteristik tes dan kemampuan peserta tes. Validitas 

dari instrumen yang dilakukan uji coba dapat menggunakan analisis model 

dikotomi. Menurut Hambleton dan Swaminathan (1985), sebuah butir dapat 

dikatakan baik atau valid jika nilai b (treshold) berkisar -2 hingga +2 (Retnawati, 

2014). Selain itu, berdasarkan parameter a (slope), butir dapat dikatakan baik jika 

nilai a berkisar antara 0 hingga +2 (Retnawati, 2014). Estimasi karakteristik tes 

menggunakan analisis model butir dikotomi yang ditunjukkan oleh kurva 

karakteristik butir. 

Analisis tingkat kesukaran, daya beda, tebakan semu, kurva karakteristik 

dan fungsi informasi menggunakan komputer dengan bantuan program eirt dan 

dianalisis secara deskriptif. Langkah-langkah perhitungan tingkat kesukaran, daya 

beda, tebakan semu, kurva karakteristik dan fungsi informasi dengan program eirt 

adalah sebagai berikut. 

1) Menilai hasil jawaban soal tertulis yang diujikan berdasarkan kunci jawaban 

yang ditetapkan 

2) Membuka program microsoft excel, kemudian masukkan data skor hasil tes 

 Baris pertama terdiri dari 21 kolom 

 Menuliskan item soal (Sn) pada kolom 2-21 

 Kolom pertama terdiri dari 51 kolom (tergantung jumlah penelitian yang 

diambil) 

 Menuliskan nama siswa pada baris 2-51 

 Menuliskan skor yang diperoleh masing-masing siswa sesuai banyaknya 

soal dan seterusnya 

 Tampilan pada microsoft excel akan muncul seperti pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Tampilan penulisan skor pada microsoft excel 

3) Telah menginstal aplikasi eirt dan add-ins pada microsoft excel. Tampilan 

pada layar akan tampak seperti Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Tampilan program eirt pada microsoft excel 

4) Memblock seluruh data kemudian mengklik aplikasi eirt seperti Gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Tampilan block data dan mengklik program eirt 

5) Menceklis pilihan “The subjects’ label are in first column of the selection” 

dan “The items’ label are in the first line of the selection” lalu klik next 

seperti pada Gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Tampilan tab eirt langkah 1 dari 4 

6) Memilih tombol dikotomi dan menulis “NA” pada missing value lalu klik 

next seperti pada Gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Tampilan tab eirt langkah 2 dari 4 

7) Memilih metode model atau metode estimasi untuk digunakan (untuk data 

dikotomi menggunakan 1PLM atau 2PLM atau 3PLM) lalu klik next seperti 

Gambar 3.8 
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Gambar 3.8 Tampilan tab eirt langkah 3 dari 4 

8) Memilih elemen yang akan ditampilkan pada laporan lalu klik next seperti 

pada Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Tampilan tab eirt langkah 4 dari 4 

9) Hasil pengolahan eirt ditampilkan seperti Gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Laporan hasil pengolahan data eirt model 1PL 



52 
 

52 
Vine Risa Riani, 2017 
PENGEMBANGAN TES KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA PADA MATERI LISTRIK DAN 
MAGNET DENGAN ANALISIS TEORI RESPONS BUTIR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.6.3. Reabilitas 

Reliabilitas merupakan derajat keajegan hasil pengukuran pada objek yang 

sama, jika dilakukan pengukuran mengenai kemampuan seorang siswa, hasil 

pengukurannya akan sama meskipun penguji dan butir soal berbeda namun 

memiliki karakteristik yang sama (Retnawati, 2016). Keajegan atau kestabilan alat 

ukur berupa sebuah nilai dapat dilakukan menggunakan perhitungan statistik. 

Estimasi reliabilitas sebuah tes dapat menggunakan analisis model dikotomi 

dengan diperoleh fungsi informasi dan kesalahan pengukuran atau standard error 

measurement (SEM) yang sesuai dengan persamaan 2.6. Fungsi informasi 

memiliki hubungan yang berlawanan dengan SEM, semakin rendah fungsi 

informasi sebuah butir, maka semakin besar SEM pada sebuah butir tersebut 

(Setiawati, 2013). Estimasi reliabilitas ini berdasarkan pada kemampuan dari 

peserta. Menurut Hambleton dan Swaminathan (dalam Setiawati, 2013), 

penggunaan fungsi informasi lebih akurat jika dibandingkan dengan penggunaan 

reliabilitas, karena bentuknya bergantung pada butir tes dan mempunyai estimasi 

kesalahan pengukuran dalam tingkat kemampuan. Berdasarkan fungsi informasi 

dan SEM ini dapat diketahui apakah tes ini cocok untuk siswa dengan 

kemampuan rendah, sedang atau tinggi (Istiyono, 2013). 

 

3.6.4. Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika: 

1. Seluruh pakar menyatakan tes yang dikembangkan layak (V ≥ 0,5) 

2. Hasil analisis dengan program eirt menyatakan tes diterima apabila 

 Kecocokan model pada perangkat tes dapat dianalisis dengan fungsi 

informasi tes. Fungsi informasi tes dengan informasi yang tinggi maka 

model parameter logistik tersebut sesusi untuk menganalisis tes tersebut. 

Fungsi informasi dapat diartikan sama dengan reabilitas pada teori klasik. 

 Kemampuan peserta tes 

Tabel 3.3 Kemampuan peserta tes berdasarkan analisis IRT 

θ Kriteria kemampuan peserta tes 

2,5 < θ ≤ 4 Kemampuan sangat tinggi 
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1 < θ ≤ 2,5 Kemampuan tinggi 

-1 < θ ≤ 1 Kemampuan sedang 

-2,5 < θ ≤ -1 Kemampuan rendah 

-4 < θ ≤ -2,5 Kemampuan sangat rendah 

 Daya beda 

Tabel 3.4 Daya beda berdasarkan analisis IRT 

a Kriteria daya beda 

a > 2 Tidak baik 

0 < a < 2 Baik 

a < 0 Tidak baik 

 

 

 

 Tingkat kesukaran 

Tabel 3.5 Tingkat kesukaran berdasarkan analisis IRT 

b Kriteria tingkat kesukaran 

b > 2 Sangat sukar 

2 > b ≥ -2 Baik 

b < -2 Sangat mudah 

 

 Tebakan semu c = 1/k, k=banyaknya pilihan 

Tabel 3.6 Tebakan semu berdasarkan analisis IRT 

c Kriteria tebakan semu 

b > 0,2 Tidak baik 

0,2 > b ≥ 0 Baik 

b < 0 Tidak baik 

 


