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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, digunakan untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai human instrument,

berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan

data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013).

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini sumatif biologi. Sedangkan objek penelitian

ini adalah soal ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebaran domain

kognitif taksonomi bloom pada soal dari soal yaitu, meliputi memahami (C1),

mengaplikasikan (C2), menganalisa (C3), mengevaluasi (C4), evaluasi (C5) dan

mencipta (C6) (Krathwohl, 2002).
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3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebaran domain kognitif

taksonomi bloom pada soal meliputi memahami (C1), mengaplikasikan (C2),

menganalisa (C3), mengevaluasi (C4), evaluasi (C5) dan mencipta (C6), yang

seharusnya memiliki sebaran yang berbeda di setiap soal yaitu, 30% untuk C1 dan

C2, 40% untuk C3 dan C4, dan 30% untuk C5 dan C6.

3.5 Prosedur Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), bahwa setiap penelitian terdiri dari tahap-

tahapan yang dibagi menjadi tiga, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan

lapangan dan tahap analisa data.

Tabel 3.1 Tahap – Tahap Penelitian

No Tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

1. Penyususunan proposal penelitian

2. Memilih lokasi penelitian

3. Mengurus surat izin penelitain

2. Tahap penemuan data lapangan

1. Mengumpulkan data

3. Tahap menganalisa data

1. Analisis sebaran C, mengidentifikasi masing –

masing soal berdasarkan komponen C

2. Analisis berdasarakan descriptor C, dihitung

prosentase sebaran C

3. Analisis kesesuaian indikator soal dan soal
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3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengetahuai persebaran level

kognitif pada soal yang dibuat oleh guru. Dalam penelitian ini, dokumentasi

diperoleh dari dokumentasi soal ujian akhir semester ganjil bidang biologi

SMA/MA tahun pelajaran 2018/2019.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menemukan persebaran level kognitif yang

terdiri dari (C1) memahami, (C2) mengaplikasikan, (C3) menganalisa, (C4)

mengevaluasi, (C5) dan mencipta (C6), serta menganilisis stem dan option pada

soal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teknik sampel

total. Teknik analisis ini menggunakan seluruh butir ujian soal semester ganjil

biologi SMA tahun pembelajaran 2018/2019.


