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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian, mulai dari 

desain penelitian, alat dan penelitian, dan metode penelitian. Prosedur pada 

penelitian ini mengikuti tahapan pada desain penelitian dan menggunakan metode 

analisis data kuantitatif untuk mengukur kualitas soal yang dihasilkan oleh sistem 

dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dibuat.  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan 

penelitian. Gambar 3.1 di bawah ini merupakan alur dari penelitian yang dilakukan.  

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian. 

Tiap tahapan pada gambar 3.1 di atas dilakukan peneliti untuk membuat 

sistem penghasil soal IELTS berjenis summary completion. Tahapan tersebut mulai 

dari perumusan masalah yang merumuskan mengapa penelitian ini harus dilakukan 

dan solusi yang akan dibuat, tahap studi literatur yang berisi sumber teori, metode 

dan penelitian yang telah dilakukan pada bidang question generation, tahapan 

pengumpulan data teks berita media asing untuk diujikan ke sistem yang dibuat, 

tahap perancangan model komputasi yang menjelaskan alur dari pengerjaan sistem 

penghasil soal, tahap implementasi sistem penghasil soal yang menjelaskan secara 
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detail bagaimana sistem dibuat dan apa langkah yang dilakukan pada setiap 

fungsinya, tahap perancangan skenario eksperimen yang menjelaskan prosedur 

untuk melakukan tahapan ekserimen, tahapan eksperimen yang berisi hasil dari 

eksperimen yang dilakukan, tahap analisis dan evaluasi yang memaparkan cara 

peneliti menguji sistem yang dibuat dengan bantuan ahli serta bagaimana 

penerimaan calon pengguna terhadap sistem yang dibuat, dan yang terakhir adalah 

tahap penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan setelah semua tahapan berhasil 

dilakukan dan penulis melakukan penarikan kesimpulan dan saran yang dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dibidang ini. 

3.2 Perumusan Masalah 

Proses pembuatan soal IELTS konvensional masih memerlukan tenaga 

manusia yang melewati 6 tahapan besar sehingga menyita banyak waktu, tenaga 

dan biaya (IELTS Foundation, n.d.). Selain itu, soal IELTS yang telah diujikan 

tidak bisa diakses secara bebas yang mengakibatkan calon partisipan IELTS harus 

belajar secara terbatas dari buku-buku persiapan IELTS. Peneliti melakukan 

penelitian ini untuk memecahkan masalah tersebut dengan membuat sistem 

penghasil soal jenis summary completion pada IELTS. Berdasarkan penelitian 

terkait automatic question generation yang telah dijelaskan pada subbab 2.4, 

peneliti terinspirasi untuk menggunakan metode natural language processing dan 

juga model deep learning sebagai metode untuk memecahkan masalah tersebut. 

3.3 Studi literatur 

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari teori, metode dan penelitian yang 

telah dilakukan pada bidang question generation. Sumber bacaan yang 

dikumpulkan berkaitan dengan topik automatic question generation, IELTS, 

natural language processing, deep learning, technology acceptance model, dan 

pearson correlation coefficient. Pada prosesnya peneliti menggunakan berbagai 

sumber seperti buku, jurnal, internet ataupun bahan bacaan lain yang mendukung. 

3.4 Pengumpulan Data Teks Berita Media Asing 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data testing berupa artikel berita dari 

situs media asing terpercaya yang memiliki kualitas grammar terpercaya. Data 
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testing ini digunakan untuk menghasilkan soal dari sistem yang dibuat. Teknik yang 

digunakan untuk mengambil data pada tahapan ini adalah teknik web scrapping 

menggunakan library newspaper3k. Teknik web scrapping adalah teknik yang 

digunakan untuk mengambil data dari suatu website (Agrawal, 2020). 

Tabel 3.1 di bawah ini menampilkan artikel yang diambil dari berbagai situs 

berita media asing dengan berbagai macam topik yang berbeda. Peneliti mengambil 

topik business, technology, sport, health, dan politics. Artikel yang peneliti ambil 

ini nantinya akan digunakan sebagai data uji terhadap sistem penghasil soal yang 

peneliti buat. Peneliti ingin menguji apakah sistem yang dibuat dapat menghasilkan 

soal dengan format summary completion IELTS dari berbagai topik berita. 

 

Tabel 3.1 Daftar Artikel Data Testing 

No Topik Judul Sumber Tautan 

1

1 

Business 

Adani, Total team up in $5bn 

green hydrogen project 

 

Al-Jazeera 

https://www.aljazeera.co

m/economy/2022/6/14/ad

ani-total-team-up-in-5bn-

green-hydrogen-project 

Elon Musk to hold first 

meeting with Twitter staff 

since $44bn bid 

 

The 

Guardian 

https://www.theguardian.

com/technology/2022/jun

/14/elon-musk-meeting-

twitter-staff-bid-takeover 

2

2 

Technology 

 

Scientists built a car that fish 

can drive 

 

Foxnews 

https://www.foxnews.co

m/auto/scientists-car-fish-

drive 

Google engineer says AI bot 

wants to ‘serve humanity’ but 

experts dismissive 

 

The 

Guardian 

https://www.theguardian.

com/technology/2022/jun

/13/google-ai-bot-

sentience-experts-

dismissive-blake-lemoine 

Gaming giant NetEase 

plunges nearly 7% after it 

delays release of Diablo 

Immortal in China 

 

CNBC 

https://www.cnbc.com/20

22/06/20/netease-delays-

release-of-diablo-

immortal-in-china-shares-

fall.html 

3

3 

Sport 

Vincent Kompany: Burnley 

appoint former Manchester 

City captain as manager 

BBC 

https://www.bbc.com/spo

rt/football/61586687 

Australia beat Peru on 

penalties to reach Qatar 

World Cup 2022 

Al-Jazeera 

https://www.aljazeera.co

m/sports/2022/6/13/austra

lia-beat-peru-on-
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 penalties-to-reach-qatar-

world-cup-2022 

4

4 

Health 

Dare to share: how revealing 

your secrets to others can 

improve your life 

The 

Guardian 

https://www.theguardian.

com/lifeandstyle/2022/ju

n/12/self-and-wellbeing-

dare-to-share-your-

secrets-it-may-help-your-

situation 

5

5 

Politics 

Biden to visit Saudi Arabia, 

Israel, West Bank in July 
Foxnews 

https://www.foxnews.co

m/politics/biden-saudi-

arabia-israel-west-bank-

trip 

New York high court nixes 

Trump appeal, clearing way 

for testimony 

 

CNBC 

https://www.cnbc.com/20

22/06/14/new-york-high-

court-nixes-trump-

appeal-clearing-way-for-

testimony.html 

 

Artikel pada tabel 3.1 di atas akan disimpan ke dalam suatu file dengan 

format txt untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dari sistem yang dibuat. Teknik 

analisis yang digunakan untuk evaluasi sistem dibahas pada subbab 3.9. 

3.5 Tahap Perancangan Model Komputasi 

Tahapan ini merupakan tahap untuk merancang model komputasi yang akan 

digunakan untuk membuat sistem, dimulai dari menentukan library untuk 

scrapping artikel, teknik yang dilakukan untuk preprocessing data, layanan untuk 

melakukan proses summarization pada passage, metode untuk menentukan 

kandidat kata yang dikosongkan, dan penggunaan deep learning pre-trained model 

untuk memperoleh jawaban serta pengecoh. Gambar 3.2 di bawah ini merupakan 

model komputasi untuk membuat sistem penghasil soal jenis summary completion 

pada IELTS. 
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Gambar 3.2 Model Komputasi. 

Gambar 3.2 di bawah ini merupakan high level flow chart untuk model 

komputasi yang digunakan pada penelitian ini. Sistem yang dibuat akan menerima 

masukkan berupa URL artikel dari berita media asing dan diambil menggunakan 

teknik scrapping. Selanjutnya, peneliti melakukan proses data preprocessing 

dengan menggunakan library regular expression dengan cara menghapus karakter 

spasi berlebih pada teks. Data preprocessing bertujuan untuk mengurangi ukuran 

data, mencari relasi pada data, normalisasi data, menghapus pencilan, dan 

mengekstraksi fitur dari data (Alasadi & Bhaya, 2017). Teks keluaran dari tahap 

preprocessing akan diringkas menggunakan layanan dari Azure Text Analytics 

melalui application programming interface. Lalu, teks ringkasan yang dihasilkan 

pada proses sebelumnya akan dipecah per kata menggunakan teknik tokenization 

dengan library NLTK seperti yang telah dibahas pada anak subbab 2.7.1 untuk 

dicari kelas katanya dan distribusi kemunculan kata-kata tersebut pada basis data 

BNC buatan Kilgariff seperti yang dijelaskan pada anak subbab 2.7.5. Tujuan dari 
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tahapan ini adalah untuk mencari kandidat kata yang akan dijadikan soal nantinya. 

Selanjutnya, peneliti menggunakan library WordNet untuk mencari sinonim dari 

kandidat kata pada tahapan sebelumnya untuk dijadikan kandidat soal atau jawaban 

yang benar. Peneliti masih menggunakan WordNet untuk mencari antonim dari 

kata kandidat untuk dijadikan pengecoh pada soal, jika tidak ditemukan antonim 

pada kata kandidat, peneliti mencari kata pengecoh dengan cara memilih kata yang 

memiliki bunyi mirip seperti kata kandidat dengan menggunakan library hunspell. 

Model deep learning all-MPnet-base-v2 peneliti gunakan untuk menghitung 

kemiripan makna kata pada jawaban dan pengecoh. Pada tahapan terakhir, kata-

kata yang akan dijadikan jawaban dan pengecoh, peneliti kembalikan kelas katanya 

sesuai kelas kata dari kata kandidat yang ditentukan. 

3.6 Tahap Pembangunan Sistem Penghasil Soal Summary Completion 

Tahapan ini dibagi menjadi empat bagian, yang pertama adalah 

mengimplementasikan model komputasi yang telah dirancang pada tahap 

sebelumnya, tahap pembangunan antarmuka pengguna, tahap deploy dan 

containerization dengan menggunakan Docker, dan tahap penjelasan tata cara 

penggunaan aplikasi. Keempat tahapan ini peneliti lakukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman python dan juga virtual environment untuk mengisolasi 

library, packages, dan dependencies yang digunakan serta Docker sebagai 

virtualization technology. 

Tahapan pertama merupakan tahapan yang menerjemahkan desain 

komputasi yang telah dibuat menjadi kode program yang dapat menerima masukan 

dan mengeluarkan keluaran yang sesuai dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Python. Selain diimplementasikan menjadi kode program, pada 

tahapan kedua dibangun pula Graphical User Interface (GUI) sistem penghasil soal 

summary completion menggunakan Streamlit. Tahapan ketiga adalah tahap deploy 

dan containerization menggunakan Docker agar sistem mudah diakses oleh 

berbagai platform dikemudian hari. Docker mampu mengelola proses virtualisasi 

sistem dan dapat digunakan untuk mendistribusikan, deploy, dan mengatur aplikasi 

pada layanan komputasi awan maupun on premise ke dalam suatu kluster (Al-
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Rakhami et al., 2020). Tahapan terakhir adalah penjelasan mengenai tata cara 

penggunaan aplikasi ini baik secara langsung maupun menggunakan Docker. 

3.6.1 Implementasi Model Komputasi 

Tahapan ini membahas mengenai proses implementasi dari model 

komputasi yang telah dibuat. Dalam melakukan implementasi model komputasi 

peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python, dan juga jupyter notebook 

kernel extension yang diinstall di dalam visual studio code. Peneliti menggunakan 

module venv untuk membuat virtual environment. Virtual environment ini 

digunakan untuk mengisolasi seluruh library dan package yang digunakan selama 

proses pengerjaan sistem ini. 

Setelah menyiapkan ekstensi, library, dan package yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti mengimplementasikan tahapan demi tahapan yang terdapat 

pada gambar 3.2. Proses mengenai tahapan ini dapat dilihat pada subbab 4.1 

3.6.2 Pembangunan Antar Muka Pengguna 

Antar muka pengguna pada penelitian ini dibangun dengan menggunaka 

library streamlit dari bahasa pemrograman Python. Sistem penghasil soal yang 

dibuat hanya memerlukan satu buah input box sebagai tempat masukan dari URL 

berita asing dan tombol submit untuk memulai proses menghasilkan soal. 

Selebihnya, hanya panduan cara memasukkan URL tersebut ke dalam input box 

yang tersedia. Gambar di bawah ini merupakan antar muka pengguna yang dibahas 

lebih lanjut pada subbab 4.2.  
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Gambar 3.3 Tampilan Antar Muka Pengguna. 

Pada gambar 3.3 di atas terlihat judul, panduan, input box, dan tombol 

submit yang dibuat. Selanjutnya, jika tombol submit ditekan, soal yang dihasilkan 

akan ditampilkan pada bagian bawah layer beserta pilihan dan kunci jawabannya. 

3.6.3 Containerization menggunakan Docker 

Tahapan ini peneliti lakukan untuk memudahkan penelitian selanjutnya. 

Docker mampu mengelola proses virtualisasi sistem dan dapat digunakan untuk 

mendistribusikan, deploy, dan mengatur aplikasi pada layanan komputasi awan 

maupun on premise ke dalam suatu kluster (Al-Rakhami et al., 2020).  

Tujuannya dari tahapan ini adalah agar pada penelitian selanjutnya ataupun 

orang yang menggunakan aplikasi ini dapat langsung menggunakan aplikasi ini 

tanpa perlu melakukan instalasi secara manual terhadap library yang digunakan. 

Proses dari tahapan ini lebih lanjut dijelaskan pada subbab 4.3. 

3.6.4 Tata Cara Penggunaan 

Tahapan ini dilakukan untuk memberi arahan atau petunjuk bagi pengguna 

untuk menggunakan aplikasi ini. Tahapan pada subbab 4.4 ini menjelaskan 

bagaimana cara menginstall aplikasi ini pada mesin pengguna baik secara manual 

ataupun menggunakan Docker. 
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Cara berinteraksi dengan antar muka pengguna yang dibuat juga dijelaskan 

pada tahapan ini. Contohnya adalah cara memasukkan artikel berita kedalam input 

box dan cara memulai proses menghasilkan soal. 

3.7 Perancangan Skenario Eksperimen 

Sebelum melakukan eksperimen, hal yang pertama kali dilakukan adalah 

merancang skenario eksperimen yang nantinya akan dilakukan. Pada penelitian ini, 

penulis melakukan empat skenario eksperimen. Skenario dilakukan dengan 

menggunakan 30 soal dari data testing. Soal yang dihasilkan merupakan hasil 

generasi dari 10 artikel berita media asing berbahasa Inggris. Terdapat skenario 

yang memerlukan human judgement sebagai metode eksperimennya. Maka, 

dipilihlah dua expert Bahasa Inggris untuk memberikan evaluasi, yaitu:  

1. Muhammad Irfan Ferlanda, M.Pd., selaku ahli bahasa.  

2. Winda Herdisa Dewi, M.Pd., selaku ahli bahasa. 

3.7.1 Skenario Menghasilkan Soal dari Data Berita 

Skenario pertama yang dilakukan adalah menghasilkan soal dari data teks 

berita. Tujuannya adalah untuk menguji sistem yang dibuat dapat menghasilkan 

soal dari data teks berita dengan berbagai macam jenis topik. Pada skenario 

eksperimen ini penulis menyiapkan 5 jenis topik bacaan yaitu politic, tech, health, 

business, dan sport dari 10 buah artikel berita dari berbagai media online berbahasa 

Inggris terpercaya.  

Sistem yang dibuat menghasilkan 3 soal pada setiap artikel pada data test. 

Sehingga jumlah soal yang dihasilkan dari skenario ini adalah 30 butir soal, lengkap 

dengan passage, teks ringkasan yang telah dijadikan soal, petunjuk pengisian soal, 

pengecoh, dan kunci jawaban. Keseluruhan soal ini akan dievaluasi oleh expert. 

3.7.2 Skenario Evaluasi Kualitas Soal oleh Expert 

Skenario ke dua yang dibuat adalah skenario evaluasi kualitas soal. Tujuan 

dari skenario ini adalah untuk mengetahui apakah soal yang dihasilkan oleh sistem 

sudah termasuk layak untuk digunakan. Pada penelitian automatic question 

generation, evaluasi yang melibatkan manusia adalah yang paling umum. Di mana, 
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expert diminta untuk menilai kualitas dari soal berdasarkan kriteria tertentu 

(Amidei et al., 2018).  

Instrumen yang digunakan serta cara pengolahan data pada skenario ini 

dijelaskan pada anak subbab 3.9.2. Tiap metrik yang diujikan pada skenario ini 

menentukan kualitas dari soal yang dihasilkan oleh sistem. 

3.7.3 Skenario Kekonsistenan Jawaban 

Skenario eksperimen ini dilakukan dengan cara, meminta expert untuk 

menjawab 30 soal yang telah dibuat, kemudian penulis akan membandingkan 

kesamaan antara jawaban yang diberikan expert dengan kunci jawaban yang 

dihasilkan oleh sistem.  

Data yang didapatkan setelah expert menjawab soal yang diberikan akan 

dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penjelasan mengenai teknik analisis data pada 

tahapan ini dijelaskan pada anak subbab 3.9.2. 
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3.7.4 Skenario Penerimaan Pengguna Terhadap Aplikasi IELTS Question 

Generator 

Skenario terakhir adalah penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang 

dibuat. Tujuan dari skenario ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang telah 

dibuat dapat diterima oleh pengguna dan layak digunakan. Metode yang digunakan 

peneliti dalam melakukan skenario ini adalah dengan menggunakan Technology 

Acceptance Model (TAM). 

Instrumen yang digunakan serta cara pengolahan data pada skenario ini 

dijelaskan pada anak subbab 3.9.3. Pada Skenario ini, keeratan hubungan antar 

komponen akan dihitung menggunakan koefisien korelasi pearson dan akan 

dibandingkan dengan tabel r sesuai jumlah responden. 

3.8 Eksperimen 

Tahap selanjutnya adalah tahap eksperimen. Eksperimen melibatkan data 

yang sebelumnya telah dikumpulkan, yaitu artikel berita dari media asing. Pada 

tahap ini sistem yang telah dibuat diuji untuk dapat menghasilkan soal dari berbagai 

macam topik artikel yang telah ditentukan pada tahap perancangan skenario 

eksperimen. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan adalah melakukan evaluasi 

terhadap kualitas soal yang dihasilkan oleh sistem, eksperimen kekonsistenan 

jawaban dan juga penerimaan pengguna yang dibahas pada bagian analisis dan 

evaluasi hasil pada subbab 3.9. 

Pada tahap eksperimen menghasilkan soal dari berita media asing, yang 

dijelaskan pada subbab 4.5.1, peneliti menghasilkan 30 soal yang didapat dari 10 

artikel berita. Berita tersebut memiliki berbagai macam topik seperti yang telah 

dijelaskan pada subbab 3.4. Satu contoh artikel yang dijadikan soal terdapat pada 

subbab 4.5.1 sedangkan yang lainnya dimasukkan ke dalam Lampiran 2. 

3.9 Analisis dan Evaluasi Hasil 

Setelah sistem dibuat, dan dapat menghasilkan soal summary completion 

beserta antar muka penggunanya. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dan 

validasi kualitas soal yang dihasilkan dan penerimaan pengguna terhadap sistem 

penghasil soal yang telah dibuat. Analisis dan validasi untuk soal yang dihasilkan 
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dilakukan dengan bantuan expert. Sedangkan untuk data penerimaan pengguna 

menggunakan Techonology Acceptance Model (TAM) seperti yang sudah dibahas 

pada subbab 2.9.  

3.9.1 Analisis dan Hasil Evaluasi Kualitas Soal 

Analisis dan hasil evaluasi kualitas soal tentunya memerlukan sebuah 

instrument penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang akan diteliti atau dengan kata lain digunakan untuk keperluan 

pengumpulan data pada sebuah penelitian (Sugiyono, 2013). Instrumen yang akan 

digunakan pada penelitian ini merupakan instrumen validasi soal  

Validasi soal diperlukan sebagai acuan kelayakan suatu soal yang 

dihasilkan oleh sistem, sehingga dibutuhkan ahli untuk meninjau sebaik apa soal 

yang telah dihasilkan. Pada penelitian ini dibutuhkan ahli dalam bidang bahasa 

Inggris. Pada penelitian automatic question generation, evaluasi yang melibatkan 

manusia adalah yang paling umum. Dimana, expert diminta untuk menilai kualitas 

dari soal berdasarkan kriteria tertentu (Amidei et al., 2018). Pengukuran kualitas 

soal yang dihasilkan menggunakan metrik yang digunakan oleh (Araki et al., 2016) 

yaitu, answer existence, distractor quality, dan difficulty index. Serta menambahkan 

metrik summary quality dengan penjelasan sebagai berikut: 

1.   Answer Existence (AE) 

Answer existence, yaitu mengidentifikasi tersedianya jawaban yang sesuai 

dari 4 opsi jawaban yang disediakan. Poin ini penulis membagi menjadi 2 

tingkatan nilai, antara lain: 

a.   1 (No). Menandakan bahwa jawaban tidak dapat ditemukan pada 

      pilihan jawaban  

b.   2 (Yes). Menandakan bahwa jawaban ada pada pilihan jawaban.  

2.   Difficulty Index (DI) 

Difficulty index, yaitu menentukan seberapa sulit soal yang dihasilkan oleh 

sistem. Poin ini penulis membagi menjadi 3 tingkatan nilai, antara lain: 

a.   1 (Easy). Penilaian ketika pertanyaan yang dihasilkan dianggap mudah. 
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b.   2  (Medium).   Penilaian   ketika   pertanyaan   yang   dihasilkan dianggap 

cukup sulit. 

c.   3 (Hard). Penilaian ketika pertanyaan yang dihasilkan dianggap sangat 

sulit. 

3.   Distractor Quality (DQ) 

Distractor quality adalah sebuah penilaian untuk mengukur seberapa baik 

pilihan pengecoh dari opsi jawaban.  Penulis membuat skala dua poin untuk 

penilaian ini sebagai berikut: 

a.  1 (Worst):  Pilihan  benar  (jawaban  sebenarnya)  dapat  mudah diidentifikasi 

sebagai jawaban benar. 

b. 2 (Best): Pilihan dengan sulit diperoleh dengan 3 pengecoh yang layak. 

4.   Note 

Merupakan kolom tambahan untuk mengetahui saran pengecoh dari 

evaluator jika, pengecoh yang dibangkitkan dianggap tidak layak (worst). 

5. Summary Quality (SQ) 

Summary Quality merupakan sebuah penilaian yang menunjukkan kualitas 

teks ringkasan atau summary dari passage yang dihasilkan oleh sistem. Penulis 

membuat skala dua poin untuk penilaian ini sebagai berikut: 

a. 1 (Worst): Teks ringkasan yang dihasilkan oleh sistem memiliki kualitas    

yang buruk dan belum mencakup beberapa ide utama dari bacaan yang 

dihasilkan. 

b. 2 (Best): Teks ringkasan yang dihasilkan oleh sistem memiliki kualitas yang 

baik dan telah mencakup seluruh atau lebih dari sebagian ide utama dari 

bacaan yang dihasilkan. 

Setiap poin yang diberikan oleh expert terhadap setiap parameter 

selanjutnya akan dijumlahkan dan dirata-ratakan. Setelah mendapatkan score rata- 

rata dari  expert  untuk  keempat  parameter. Kemudian,  score tersebut  dihitung 

persentasenya dengan menggunakan rumus rating scale di bawah ini. 

 

P =  
s𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛

skor maksimal 
 × 100% 
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Rumus 3.1  Rumus Rating Scale. 

Keterangan: 

P: Angka persentase 

Skor maksimal: Skor maksimal pada setiap parameter 

 

3.9.2 Analisis Kekonsistenan Jawaban 

Setelah peneliti mendapatkan jawaban yang diberikan oleh expert terhadap 

30 soal yang diujikan, peneliti melakukan analisa data. Teknik analisis data yang 

digunakan pada tahapan ini adalah dengan menghitung persentase jawaban benar 

yang dijawab oleh kedua orang expert dengan menggunakan rumus rating scale 

yang terdapat pada Rumus 3.1. 

Persentase kekonsistenan jawaban yang didapatkan pada tahapan ini 

digunakan untuk mengukur kelayakan pilihan jawaban dan pengecoh yang dibuat 

oleh sistem. Jika persentase yang didapatkan cukup tinggi, diartikan bahwa sistem 

telah menghasilkan pilihan jawaban dan pengecoh yang relevan. Sebaliknya, 

persentase yang rendah menandakan pilihan jawaban dan pengecoh yang dihasilkan 

belum cukup baik. 

3.9.3 Analisis Penerimaan Calon Partisipan IELTS Terhadap Sistem 

a. Populasi dan Sampel 

Kebutuhan sampel yang akan diuji diambil dari populasi yang berupa calon 

peserta IELTS. Populasi sendiri merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri 

dari subjek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

penulis (Sugiyono, 2013).  

Teknik sampling yang digunakan untuk mewakili populasi adalah 

convenience sampling, teknik ini digunakan untuk mempersingkat waktu 

pengambilan sampel, syarat kriteria untuk dijadikan sampel adalah siswa SMK, 

mahasiswa, dan alumni yang berkebutuhan untuk mengikuti tes IELTS, dengan 

objek penelitiannya adalah data kuantitatif dari hasil kuesioner yang diberikan 

kepada responden. 
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b. Instrumen Penerimaan Pengguna 

Penerimaan pengguna digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang 

telah dibuat dapat diterima oleh pengguna dan layak digunakan berdasarkan 

konstruk atau komponen yang terdapat pada Technology Acceptance Model (TAM) 

(Davis et al., 1989). Komponen tersebut adalah Perceived Usefulness (PU), 

Perceived Ease of Use (PE), Attitude Toward Using (AT), Intention to Use (IU), 

dan Actual System Usage seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.9. Instrumen 

penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini disusun berdasarkan adaptasi 

item-item kuesioner yang sudah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hal ini dilakukan karena komponen-komponen pada penelitian ini merupakan 

komponen-komponen dari teori TAM yang sudah lama dikembangkan. Adaptasi 

item-item kuesioner dilakukan guna memperoleh validitas item-item penyusun 

komponen penelitian. Penyusunan kuesioner penelitian berdasarkan adaptasi item-

item tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Objek disesuaikan 

dengan menggunakan sistem penghasil soal IELTS jenis summary completion. Item 

yang digunakan dalam kuesioner sejumlah 12 item yang tersusun atas 4 komponen. 

Masing-masing komponen terdiri dari 3 item penyusun. Kuesioner yang digunakan 

terdapat pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.2 Komponen, Kode, dan Pernyataan untuk Responden. 

Komponen Kode Pernyataan 

Perceived Ease of Use 

(PE) 

pe_1 
Aplikasi ini memiliki prosedur yang 

jelas dan mudah dimengerti 

pe_2 

Saya merasa aplikasi ini dapat 

mengakomodasi tujuan pembelajaran 

saya 

pe_3 
Menurut saya aplikasi ini mudah 

digunakan 
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Perceived Usefulness 

(PU) 

pu_1 
Menggunakan aplikasi ini akan 

meningkatkan pembelajaran saya 

pu_2 
Menggunakan aplikasi ini akan 

meningkatkan efektivitas saya 

pu_3 
Menggunakan aplikasi ini akan 

meningkatkan produktivitas saya 

Attitude Towards Using 

(AT) 

at_1 
Aplikasi ini membuat belajar menjadi 

lebih menyenangkan 

at_2 
Menggunakan aplikasi ini 

menyenangkan 

at_3 
Aplikasi ini cocok digunakan untuk alat 

pembelajaran 

Intention to Use 

(IU) 

iu_1 
Saya pasti akan menggunakan aplikasi 

ini untuk belajar 

iu_2 
Saya pikir saya akan sering 

menggunakan aplikasi ini untuk belajar 

iu_3 
Saya akan merekomendasikan aplikasi 

ini ke teman-teman saya 

 

Kolom kode pada tabel di atas digunakan untuk memudahkan pengolahan 

data. Penilaian responden menggunakan skala linkert, dimana nilai (1) adalah 

sangat tidak setuju, nilai (2) yaitu tidak setuju, (3) bernilai netral, (4) merupakan 

nilai setuju, dan terakhir (5) berarti sangat setuju. 

PE didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana seseorang percaya bahwa 

suatu teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Indikator-indikator 

komponen PE meliputi kemudahan untuk dipelajari, kemudahan mencapai tujuan, 

jelas dan mudah dipahami, fleksibel, bebas dari kesulitan, dan kemudahan 

penggunaan (Davis et al., 1989). Pada penelitian ini, komponen PE berarti aplikasi 

IELTS summary completion question generator mudah untuk dipelajari, dipahami, 
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dan digunakan serta dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan pengguna untuk 

mempelajari soal IELTS jenis summary completion. 

PU didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana penggunaan suatu teknologi 

dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi pengguna. Komponen PU ini diukur 

dengan mempertimbangkan beberapa indikator, meliputi pekerjaan selesai lebih 

cepat, menjadikan pekerjaan lebih mudah, mengembangkan kinerja pekerjaan, 

berguna, meningkatkan produktivitas, mempertinggi efektivitas (Davis et al., 

1989). Pada penelitian ini, komponen PU memiliki arti bahwa, dengan 

menggunakan aplikasi IELTS summary completion question generator pengguna 

menjadi lebih produktif serta efektif dalam belajar soal IELTS jenis summary 

completion karena dapat dengan mudah mendapatkan soal beserta jawabannya. 

AT dikonsepkan TAM sebagai sikap penerimaan atau penolakan terhadap 

penggunaan teknologi sebagai akibat bila seseorang menggunakan suatu teknologi 

dalam pekerjaan atau aktivitas tertentu. Indikator-indikator dari AT ini adalah sikap 

penerimaan dan sikap penolakan (Hill et al., 1977). Pada konteks penelitian ini, 

komponen AT memiliki arti sikap penerimaan atau penolakan pengguna terhadap 

aplikasi IELTS summary completion question generator. 

Pada penelitian ini komponen intention to use dan actual system usage yang 

merupakan komponen endogen asli pada TAM dinotasikan oleh komponen IU, 

karena pada dasarnya konstruk intention dan actual system usage adalah indikator 

untuk mengukur IT acceptance (Zornada et al., 2012). Komponen IU digunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara komponen PU dan komponen ATU terhadap 

penerimaan sistem. Indikator-indikator komponen IU ini adalah motivasi untuk 

tetap menggunakan, memotivasi pengguna lain, frekuensi penggunaan, dan 

kepuasan penggunaan terhadap aplikasi IELTS summary completion question 

generator. 

Hasil data penerimaan pengguna terhadap aplikasi question generator akan 

berdasarkan pengalaman pengguna selama penggunaan aplikasi tersebut. Data yang 

diperoleh akan diolah menggunakan rumus dari rating scale dan hubungan setiap 

komponen penilaian akan dihitung menggunakan rumus korelasi product moment 
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pearson. Rumus dari product moment pearson telah dibahas pada Rumus 2.1, 

sedangkan rumus rating scale terdapat pada rumus 3.1. 

3.10 Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini, setelah semua tahapan berhasil dilakukan penulis melakukan 

penarikan kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

pada bidang ini. Tahapan ini terdiri dari butir-butir yang mewakili isi dari penelitian 

ini dari awal hingga akhir. 

Terdapat butir yang menjelaskan mengenai hasil akhir dari penelitian ini, 

lalu pemaparan mengenai hasil analisis dan evaluasi. Selain itu, terdapat butir yang 

menyatakan mengenai batasan-batasan yang terdapat pada penelitian ini. 

Penjelasan mengenai tahapan ini dapat dilihat pada subbab 5.1. 

  


