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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian      

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian evaluasi dan pendekatannya menggunakan 

pendekatan kualitatif non interaktif (non interactive inquiry). 

Penelitian evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan 

dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu 

mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu 

program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah 

digunakan untuk melakukan penelitian.
1
 

B. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.
2
 

Data primer dari penelitian ini adalah  

a. butir-butir soal objektif berbentuk multiple choice buatan 

MGMP LP Ma’arif Kabupaten Kendal pada mata 

                                                 
1
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pelajaran Al-Qur’an Hadits Semester Gasal tahun 

pelajaran 2013/2014 yang terlampir pada lampiran VIII.. 

b. Lembar hasil jawaban tes siswa soal Al-Qur’an Hadits 

semester Gasal tahun pelajaran 2013/2014 yang terlampir 

pada lampiran I. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada.
3
 

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan teknik evaluasi. 

C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk mengolah data yang telah 

terkumpul dari tempat penelitian digunakan analisis kualitatif non 

interaktif. Adapun tahapan pengolahan dan penganalisisannya 

sebagai berikut: 

1. Analisis validitas 

a. Analisis Validitas Tes Hasil Belajar 

1) Analisis Validitas Isi 

Pengujian validitas isi yang dilakukan dengan 

menelaah butir (item review) dilakukan dengan 

mencermati kesesuaian isi butir yang ditulis dengan 

perencanaan yang dituangkan dalam kisi-kisi. Butir-
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butir tes dinyatakan valid (logically valid) apabila 

setelah mencermati isi butir-butir yang ditulis telah 

menunjukkan kesesuaian dengan kisi-kisi.
4
 

2) Analisis validitas konstruk 

Pengujian validitas konstruk dilakukan 

dengan menelaah butir soal tersebut membangun 

setiap aspek berfikir seperti yang disebutkan dalam 

tujuan instruksional khusus.
5
 Menurut Benjamin S. 

Bloom  bahwa taksonomi (pengelompokan) tujuan 

pendidikan harus  senantiasa mengacu kepada tiga 

jenis ranah (domain) yang melekat pada diri peserta 

didik, yaitu: Ranah proses berpikir (cognitive 

domain), Ranah nilai atau sikap (affective domain), 

Ranah keterampilan (psychomotor domain) 

b. Analisis validitas Item Tes Hasil Belajar 

Sebuah Item dapat dinyatakan valid, apabila skor 

item yang bersangkutan terbukti mempunyai korelasi 

positif yang signifikan dengan skor totalnya. 

Menurut teori yang ada, apabila variabel I berupa 

data diskrit murni atau data dikotomik (misalnya betul 

atau salahnya calon dalam menjawab butir-butir soal tes), 

sedangkan variabel II berupa data kontinu (misalnya: skor 

hasil tes),  maka teknik korelasi yang tepat untuk 

                                                 
4
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digunakan dalam mencari korelasi antara  variabel I 

dengan variabel II itu adalah korelasi point biserial (rpbi).
6
 

Mencari (menghitung) koefisien korelasi rpbi  

menggunakan rumus: 

q

p

SD

MM
r

t

tp

pbi




 

Dimana :  

rpbi  = Koefisien korelasi point biserial yang 

melambangkan   kekuatan    korelasi   antara 

variabel 1 dengan variabel 2, yang dalam hal ini 

dianggap sebagai koefisien validitas butir. 

Mp      = Skor rata- rata hitung yang memiliki oleh testee, 

yang untuk butir tes yang bersangkutan oleh 

dijawab dengan betul. 

SDt    = Deviasi standar dari skor total. 

P      =  proporsi testee yang menjawab betul terhadap 

butir soal yang sedang di uji validitas butirnya. 

q       = proporsi testee yang menjawab salah terhadap 

butir soal yang sedang di  uji validitas butirnya.
7
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Adapun langkah-langkah dalam menghitung validitas 

ialah: 

Langkah pertama 

Menyiapkan tabel perhitungan dalam rangka 

analisis validitas item, dengan ketentuan setiap butir soal 

yang dijawab dengan betul umumnya diberi skor 1 (satu), 

sedangkan untuk setiap jawaban salah diberikan skor 0 

(nol). 

Langkah kedua  

Mencari mean dari skor total, dengan rumus Mt = 

N

Xt  

Langkah ketiga 

Mencari deviasi standar total, yaitu, SDt dengan 

menggunakan rumus: 

22















N

X

N

X
SD tt

t

 

Langkah keempat 

Mencari ( menghitung) Mp, dengan rumus: 

benar menjawab yang teeJumlah tes

benar menjawab yang  testeeskor totaljumlah 
Mp 

 

Untuk memberikan interpretasi terhadap rpbi, kita 

pergunakan tabel nilai “r” product moment, dengan 

terlebih dahulu mencari df-nya.  Jika yang rpbi kita 

peroleh dalam perhitungan ternyata sama dengan atau 

lebih besar dari pada rtabel, maka kita dapat mengambil 
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kesimpulan bahwa kedua variabel yang sedang kita cari 

korelasinya, ternyata secara signifikan memang 

berkorelasi, artinya butir soal tersebut dinyatakan valid. 

Jika rpbi lebih kecil daripada rtabel, berarti tidak ada 

korelasi yang signifikan, artinya butir soal tes tersebut 

dinyatakan invalid.
8
 

2. Analisis Reliabilitas 

Dalam mencari (menghitung) reliabilitas tes ini, 

peneliti menggunakan rumus K-R 20, dengan rumus: 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

rangka uji reliabilitas tes adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tabel perhitungan dalam rangka uji 

reliabilitas tes dengan menampilkan  butir soal multiple 

choice. 

b. Mencari varian St
2 
dengan menggunakan rumus:  
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c. Menetapkan perhitungan untuk mengetahui reliabilitasnya 

dengan rumus: KR 20 
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Keterangan: 

r11    =  Koefisien reliabilitas tes 

n     =  banyaknya butir soal 

1 =   Bilangan konstan 

St =   varian total 

pi = proporsi testee yang menjawab betul 

qi  = proporsi testee yang menjawab salah butir soal 

pi qi  = jumlah dari hasil perkalian piqi
9
 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi 

terhadap angka korelasi koefisien (r) pada umumnya 

digunakan patokan sebagai berikut:
10

 

TABEL 3.1 

Pemberian Interpretasi terhadap Angka Korelasi Koefisien (r) 

Interval Interpretasi 

0,80- 1,00 

0,60- 0,80 

0,40- 0,60 

0,20- 0,40 

0.00-0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

3. Analisis Derajat Kesukaran 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas 

soal yang baik, disamping memenuhi validitas dan reliabilitas 

adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal 

tersebut. keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal- 
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65 

soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara 

proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan peserta didik dalam 

menjawabnya, bukan dilihat dari sudut pendidik sebagai 

pembuat soal.
11

 

Derajat kesukaran dapat diketahui dari besar kecilnya 

angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari item 

tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai 

tingkat kesulitan item itu dikenal dengan istilah difficulty 

index (=angka indeks kesukaran item), yang dalam dunia 

evaluasi hasil belajar umumnya dilambangkan dengan huruf 

P, yaitu singkatan dari kata proportion (proporsi=proporsa).
12

 

Angka indeks kesukaran dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

JS

B
P 

 

Keterangan :  

P =  Angka indeks kesukaran soal. 

B =   Banyaknya  peserta didik yang dapat menjawab soal 

itu dengan betul 

JS =   jumlah seluruh peserta didik peserta tes.
13
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Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks 

kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut:
14

 

Tabel 3.2 

Penafsiran terhadap Angka Kesukaran Butir Soal 

Interval Interpretasi 

Kurang dari 0,30 Sukar  

0,30-0,70  Cukup (sedang) 

Lebih dari 0,70 Mudah 

 

4. Analisis Daya Pembeda Soal 

Analisis Daya beda mengkaji butir-butir soal dengan 

tujuan mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan 

siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan 

siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya.
15

 

Daya pembeda item itu dapat diketahui melalui atau 

dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. 

Angka indeks diskriminasi item adalah sebuah angka atau 

bilangan yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda 

(discriminatory power) yang dimiliki oleh sebutir item. Daya 

pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian testee 

ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas, yakni kelompok 

testee yang tergolong pandai dan kelompok bawah, yakni 

kelompok testee yang tergolong bodoh. 

Adapun cara menentukan dua kelompok itu bisa 

bervariasi, misalnya dapat menggunakan median sehingga 
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pembagian menjadi dua kelompok itu terdiri atas 50% testee 

kelompok atas dan 50% testee kelompok bawah, dapat juga 

dengan hanya mengambil 20% dari testee yang termasuk 

dalam kelompok atas dan 20% lainnya diambil dari testee 

yang termasuk dalam kelompok bawah, dapat juga 

menggunakan angka persentase lainnya. Namun pada 

umumnya para pakar di bidang evaluasi pendidikan lebih 

banyak menggunakan persentase sebesar 27% dari testee yang 

termasuk dalam kelompok atas dan 27% lainnya diambilkan 

dari testee yang termasuk dalam kelompok bawah. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan bukti-bukti empirik 

pengambilan subyek sebanyak 27% testee kelompok atas dan 

27% testee kelompok bawah itu telah menunjukkan 

kesensitifannya, atau dengan kata lain cukup dapat 

diandalkan.
16

 

Adapun untuk menghitung daya beda digunakan 

rumus sebagai berikut: 

D =  

     Dan untuk mengetahui nilai  dan adalah dengan,  

 =  

 =  
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Keterangan : 

JA    =  jumlah peserta kelompok atas 

JB     =  jumlah peserta kelompok bawah 

BA  =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab 

soal itu   dengan benar 

BB   = banyaknya peserta kelompok bawah yang 

menjawab soal itu dengan benar 

PA  =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab 

benar (P  sebagai indeks kesukaran) 

PB     = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

benar. 

Adapun klasifikasi daya pembeda sebagai berikut
17

: 

Tabel 3.3 

Interpretasi Indeks Daya Pembeda Butir 

Besarnya 

angka indeks 

diskriminasi 

soal (D) 

Klasifikasi Interpretasi 

Kurang  

dari 0,20 

Poor (jelek) Butir soal yang bersangkutan daya 

pembedanya lemah sekali, dianggap tidak 

memiliki daya pembeda yang baik 

0,20 – 0.40 Satisfactory 

(cukup) 

Butir soal yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang cukup 

(sedang) 

0,40 – 0,70 Good (baik) Butir soal yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik 

0,70 – 1,00 Excellent 

(sangat baik) 

Butir soal yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik sekali 
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5. Analisis Distraktor 

Tes obyektif bentuk multiple choice untuk setiap butir 

item yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar telah dilengkapi 

dengan beberapa kemungkinan jawaban atau yang sering 

dikenal dengan istilah option atau alternatif. 

Option atau alternatif jumlahnya berkisar antara tiga 

sampai lima buah, dan dari kemungkinan-kemungkinan 

jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu, salah satu 

diantaranya adalah merupakan jawaban betul (kunci jawaban), 

sedangkan sisanya merupakan jawaban salah. Jawaban-

jawaban  salah itulah yang biasa dikenal dengan istilah 

disraktor (distraktor=pengecoh).
18

 

Untuk menghitung efektivitas fungsi pengecoh 

(distraktor) dengan menggunakan  rumus: 

%100
 tesmengikuti yang teeJumlah tes

option menjawab yang  testeeBanyaknya


 

Untuk mengetahui apakah suatu distraktor telah dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik apabila distraktor tersebut 

sekurang-kurangnya telah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta 

tes.
19
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