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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut 

Emzir (2008:28) pendekatan mixed methods merupakan pendekatan penelitian 

yang melibatkan pemerolehan data berbentuk angka maupun teks. Sehingga 

dalam metode gabungan tersebut akan memperoleh data baik kualitatif maupun 

kuantitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

digabungkan ketika peneliti mencari hipotesis terkait kualitas butir soal open 

ended ditinjau dari segi teoritik kemudian diujikan dengan metode kuantitatif 

melalui program Anates untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif pada 

dasarnya berupa uraian kata-kata dari data yang telah diperoleh. Menurut 

Depdiknas (2008) penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara faktual dan rinci mengenai suatu objek penelitian. Oleh karenanya pada 

penelitian ini, hasil yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai kualitas butir soal 

open ended pada LKS tema 2 kelas II akan diuraikan secara rinci oleh peneliti. 

Pada penelitian ini, peneliti berkeinginan mengungkap sebuah hipotesis menurut 

pengalaman pribadi dan hasil observasi awal dalam mengamati proses pengerjaan 

butir soal open ended pada LKS tema 2 kelas II. Maka dari itu peneliti merasa 

perlu adanya penelitian ini untuk menganalisis kualitas butir soal open ended pada 

LKS tema 2 kelas II di SDN Tlogomas 2 Malang tepatnya di kelas II C.
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sangat 

berpengaruh pada hasil penelitian. Dalam pendekatan metode ini peneliti berperan 

sebagai pengumpul data dari kedua metode tersebut kemudian mengolahnya 

menjadi data akhir atau hasil penelitian. Peneliti menyajikan data kuantitatif 

berupa hasil pengerjaan butir soal open ended untuk mendukung hasil dari data 

kualitatif berupa hasil wawancara, serta dokumentasi. Pada pelaksanaan 

penelitian, peneliti juga berperan sebagai pelaksana metode gabungan tersebut.  

Peneliti menggabungkan kedua metode tersebut untuk memperoleh data yang 

lebih akurat.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian analisis butir soal open ended 

pada LKS tema 2 kelas II yaitu SDN Tlogomas 2 Malang, Jl. Raya Tlogomas 

No.1, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Pemilihan 

sekolah dasar tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan telah menerapkan 

kurikulum 2013 sudah dari tahun pertama adanya kurikulum tersebut. Kemudian 

dalam penunjang buku tematik yang sudah dipersiapkan pemerintah, sekolah 

membeli modul pengayaan tematik (LKS tematik). Sekolah menggunakan LKS 

yang disusun oleh kelompok kerja guru (KKG) se-kota Malang sudah dari 

diberlakukannya kurikulum 2013, sehingga para pendidik sudah terbiasa dengan 

adanya modul LKS tematik. Waktu pelaksanaan penelitian tahun pelajaran 

2017/2018 tepatnya pada tanggal 02 – 23 Januari 2018. 
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D. Sumber Data 

Sumber data merupakan bahan utama untuk malaksanakan penelitian ini. 

Sumber data pada penelitian ini mendeskripsikan tentang teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, jenis data serta menjelaskan karakteristik data primer 

dan sekunder. 

1. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data yaitu cara yang 

digunakan untuk mencari data sesuai kebutuhan penelitian. Teknik yang 

digunakan pada pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab ditujukan kepada beberapa 

pihak untuk memperoleh sebuah informasi rinci yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada tenaga 

pendidik yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi mengenai 

butir soal open ended pada LKS peserta didik. Selain pendidik, 

wawancara juga dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui respon 

mereka terhadap butir soal tersebut. 

b. Dokumentasi merupakan kumpulan data sekolah yang tersimpan sebagai 

arsip sekolah  dan berisikan surat-surat, laporan sekolah, dan hal penting 

lainnya. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan dokumen sekolah yaitu pada LKS yang digunakan sekolah 

khususnya LKS Tema 2 kelas II. Butir soal open ended yang diperoleh 

akan didokumentasikan dengan bantuan handphone dan disajikan pada 

lampiran. 
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2. Jenis Data 

Menurut pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode gabungan 

antara kualitatif dan kuantitatif, maka jenis data dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif disini diperoleh dari wawancara dengan wali kelas dan 

peserta didiknya untuk menggali informasi terkait adanya butir soal open 

ended pada LKS tema 2 di kelas II. Dokumen yang dikumpulkan berupa 

LKS tema 2 yang dipergunakan oleh peserta didik untuk diamati butir 

soal yang ada di dalamnya. Butir soal open ended yang diperoleh akan di 

dokumentasikan berupa hasil foto pada lampiran. 

b. Data kuantitatif  

Data kuantitatif dalam penelitian ini, berupa hasil jawaban dari peserta 

didik dalam mengerjakan butir soal open ended yang ada di LKS tema 2 

kelas II dan diujikan dengan program Anates untuk mengetahui 

validitasn, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti ketika penelitian. Data 

tersebut berupa hasil wawancara dengan wali kelas dan peserta didiknya. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung kebalikan dari data primer. 

Data tersebut berupa dokumen sekolah berupa LKS yang digunakan oleh 

pendidik dalam kegiatan pembelajaran.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mencari 

informasi tentang objek penelitian. Instrumen bisa juga dikatakan sebagai kisi-kisi 

dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan teknik pengumpulan 

data, maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa panduan 

wawancara yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Panduan Wawancara  

Panduan wawancara merupakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan 

kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara 

disini menggunakan pertanyaan terbuka sehingga jawaban dari informan 

tidak ditentutukan terlebih dahulu. Wawancara dilaksanakan pada dua pihak 

yaitu wali kelas dan peserta didiknya, wawancara kepada wali kelas 

dilaksanakan ketika peneliti ingin memperoleh data mengenai butir soal open 

ended. Wawancara kepada peserta didik dilaksanakan setelah mengetahui 

validitas butir soal open ended. Adapun kisi-kisi panduan wawancara sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.1 Kisi – Kisi Wawancara Peserta Didik 

 

 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Pemahaman materi a. Mengetahui adanya butir soal open ended 

  b. Memahami cara pengerjaan butir soal open ended 

  c. Mampu mengerjakan butir soal open ended secara 

mandiri 

  d. Mampu mengungkapkan pendapat tentang jawaban butir 

soal open ended  

  e. Memahami perintah butir soal open ended 

  f. Mengingat kembali cara pengerjaan butir soal open ended 

2. Respon peserta didik a. Menyampaikan jawabannya 

b. Memahami kesulitan mengerjakan butir soal open ended 

  c. Mengungkapkan kesulitannya pada guru 

  d. Memahami penjelasan dari guru 

  e. Membutuhkan waktu yang lebih dalam mengerjakan butir 

soal open ended 

  f. Memahami cara penyelesaian yang berbeda dari 

temannya yang lain 

 

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Wawancara Guru 

 

 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Pemahaman Materi a. Mengetahui adanya butir soal open ended pada LKS 

  b. Menelaah kesesuaian butir soal open ended dengan 

standar isi kurikulum 2013 

  c. Menyampaikan cara pengerjaan butir soal open ended 

  d. Memberi contoh butir soal open ended 

  e. Melaksanakan tindakan penguatan butir soal open ended 

  f. Mengingatkan kembali cara pengerjaan butir soal open 

ended kepada peserta didik 

2. Keterampilan Komunikasi a. Menjelaskan perintah pengerjaan butir soal open ended 

pada LKS 

  b. Membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik 

  c. Menyempurnakan pendapat atau jawaban peserta didik 

3. Respon guru a. Mengetahui kesulitan peserta didiknya dalam 

mengerjakan butir soal open ended 

  b. Mengetahui cara memotivasi peserta didik yang 

kesulitan 

  c. Menunjukkan respon baik kepada setiap peserta didik 

yang membutuhkan penjelasan 

 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan memiliki beberapa 

tahapan dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Dalam penelitian ini, 

terdapat beberapa tahapan penelitian sesuai dengan teknik mengumpulkan data 
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dan analisis data yang telah diperoleh. Berikut akan dijabarkan tahapan dalam 

penelitian ini: 

1. Tahapan Mengumpulkan Data 

a. Peneliti mengamati dokumen berupa LKS tema 2 yang digunakan pada 

kelas 2 untuk mencari informasi adanya butir soal open ended 

b. Peneliti mengumpulkan data awal melalui wawancara kepada wali kelas 

seputar pelaksanaan evaluasi menggunakan LKS tema 2 dan pengerjaan 

butir soal open ended dengan alat bantu HP 

c. Peneliti mengumpulkan dokumen berupa LKS tema 2 kelas 2 untuk 

mengetahui jawan peserta didik dan memberikan skor pada setiap butir 

soal 

d. Peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik terkait respon 

mereka ketika mengerjakan butir soal open ended pada LKS tema 2 

2. Tahapan Analisis Data 

a. Peneliti mengumpulkan butir soal open ended yang ada pada LKS tema 2 

untuk diidentifikasi kesesuaian butir soal dengan karakteristiknya melalui 

form penelaahan  

b. Peneliti mengumpulkan butir soal open ended untuk diidentifikasi 

kesesuaiannya dengan KD dan indikator melalui lembar cek list 

c. Peneliti menguji dengan statistik hasil skor yang diperoleh peserta didik 

dalam mengerjakan butir soal open ended untuk mengetahui kualitas 

butir soal ditinjau dari validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda.  
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G. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam menyusun atau mencari tahu 

kebenaran dari sebuah hipotesis dengan cara yang lebih sistematis. Menurut 

Sugiyono (2016:244) analisis data merupakan langkah yang ditempuh oleh 

peneliti setelah mendapatkan data wawancara, observasi serta dokumentasi untuk 

menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis butir soal secara kualitatif atau dari segi teoritik dan analisis kuantitatif 

atau dari segi empirik yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Teoritik  

a. Kaidah Penulisan Butir Soal Open Eended  

Penulisan butir soal open ended akan dianalisis menggunakan form 

penelaahan butir soal. Dalam form penelaahan butir soal tersebut, akan 

menyajikan beberapa aspek yang diamati seperti dari segi materi, 

kontruks, serta bahasa. Form penelaahan digunakan untuk menganalisis 

butir soal yang bersifat subjektif atau uraian.   

b. Validitas Isi  

Suatu tes memiliki validitas isi jika isi tes tersebut sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang sudah diajarkan, yaitu sesuai dengan ketentuan  

peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2016 tentang strandar isi. 

2. Analisis empirik 

a. Validitas Empiris 

Digunakan analisis product moment : 

    
  ∑    ∑   ∑  

√{ ∑     ∑     { ∑     ∑   
 

(Sumber: Surapranata, 2006:58) 
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

N  = jumlah peserta didik 

∑x  = skor total butir soal 

∑y  = skor total 

∑xy = jumlah perkalian x dengan y 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Koefisien product moment 

 

 

Angka Korelasi Makna 

0.800 – 1.000 Sangat tinggi 

0.600 – 0.800 Tinggi 

0.400 – 0.600 Cukup 

0.200 – 0.400 Rendah 

0.000 – 0.200 Sangat rendah 

(Sumber: Surapranata, 2006:59) 

 

 

b. Reliabilitas  

Dalam menghitung reliabilitas, telebih dahulu dicari tahu varians yang 

ada dengan rumus : 

    
∑     

 ∑   

 
 

 

(Sumber: Surapranata, 2006:109) 

 

 

Keterangan : 

   = Varians 

x  = simpangan X dari  ̅ , yang dicari dari X-  ̅ 

N = banyaknya peserta tes 

 

 

 



 
 

34 

 

Kemudian dihitung reliabilitas internal konsistensi dengan rumus KR-20 

 
   (

 
   

) (
    ∑  

  )
 

(Sumber: Surapranata, 2006:114) 

 

Keterangan: 

r 11    = reliabelitas tes secara keseluruhan 

S2      = varian 

p   = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q     = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

pq       = jumlah hasil kali p dan q 

n        = banyaknya item 

Tabel 3.4 Klasifikasi Indeks Reliabilitas 

  

 

Angka Korelasi Makna 

0.800 – 1.000 Sangat tinggi 

0.600 – 0.800 Tinggi 

0.400 – 0.600 Cukup 

0.200 – 0.400 Rendah 

0.000 – 0.200 Sangat rendah 

(Sumber: Surapranata, 2006:59) 

 

c. Tingkat Kesukaran  

Dalam mengukur tingkat kesukaran butir soal uraian dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  
∑ 

   
 

(Sumber: Surapranata, 2006:12) 

 

 

Keterangan : 

P = Proporsi menjawab benar atau tingkat kesukaran 
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x     = banyaknya peseta didik yang menjawab benar 

Sm    = skor maksimum 

N      = jumlah peserta didik 

 

Tabel 3.5 Kategori Tingkat Kesukaran 

 

 

Nilai P Kategori 

P < 0.3 Sukar 

0.3 ≤ p ≤ 0.7 Sedang 

P > 0.7 Mudah 

(Sumber : Surapranata, 2006:21) 

 

 

d. Daya pembeda  

Analisis butir soal untuk mengetahui daya pembeda dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

          

Dengan, 

    
∑ 

       
 dan        

∑ 

       
 

(Sumber : Arikunto, 2013:228) 

 

Keterangan: 

D  = indeks daya pembeda 

A  = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas 

B  = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah 

    = Skor maksimum tiap soal 

n A  = Jumlah peserta tes kelompok atas 

nB  = Jumlah peserta tes kelompok bawah 
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Tabel 3.6 Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Diskriminasi (DB) Kualitas Tes 

0,40 atau lebih Item soal sangat baik, dapat diterima 

0,30 – 0,39 Item soal cukup baik, dapat diterima dengan 

perbaikan 

0,20 – 0,29 Item sedang, biasanya perlu diperbaiki dan 

menjadi sasaran perbaikan 

0,19 Item yang buruk, ditolak atau dibuang dan 

digantikan oleh item yang lain 

(Sumber: Basuki dan Hariyanto, 2014:141) 

Sesuai dengan teknik analisis data diatas yaitu analisis teoritik dan empirik, 

maka peneliti menggunakan bantuan program ANATES versi 4 untuk menghitung 

data kuantitatif yang didapat dalam penelitian ini. ANATES merupakan program 

yang mendukung dalam menganalisis butir soal. Melalui program tersebut, akan 

diketahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran butir soal open 

ended. Setelah diketahui validitasnya, maka peneliti dapat menyimpulkan melalui 

hasil perthitungan program tersebut mengenai hasil penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 




