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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian pengembangan (Research and 

Development). Tujuan dari penelitian (R&D) untuk meneliti dan mengembangkan 

produk yang telah ada dan dapat menghasilkan produk baru yang lebih baik, dari segi 

bentuk maupun fungsinya. Produk yang telah ada dalam penelitian ini adalah TTMC 

(Two Tier Multiple Choice) yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk paper 

based text.  Dengan pengembangan teknologi yang begitu pesat maka produk yang 

ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah alat evaluasi pembelajaran matematika 

berbasis two tier multiple choice dengan menggunakan software wondershare quiz 

creator. Sedangkan desain penelitian pengembangan, peneliti memilih model ADDIE 

dengan tahapan Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation.  

 

3.2 SUBJEK PENELITIAN  

 Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VII D SMP Islamic Qon yang 

dijadikan sebagai uji coba pengembangan pada tahapan development. Pada tahapan 

implementation peneliti mengambil subjek kelas VII C. Dipilihnya kelas VII karena 

materi yang akan dijadikan penelitian berada di kelas VII, serta didasarkan 

rekomendasi guru mata pelajaran matematika.  

 

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Islamic Qon yang beralamat di Jl. Rantau 

Gg. Masjid No. 01, Wonorejo, GKB, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik. Penelitian 

ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 
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3.4 RANCANGAN PENELITIAN  

Dalam penelitian ini dirancang sebuah alat evaluasi berbasis two tier multiple 

choice  dengan menggunakan software wondershare quiz creator pada pembelajaran 

matematika. Pengembangan ini mengacu pada model pengembangan ADDIE yang 

dikembangkan oleh Robert Maribe Branch (2009). Yang terdiri dari 5 tahapan yaitu,  

Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Pengemaangan ADDIE 

Pada tahapan analisis ada beberapa hal yang dilakukan peneliti seperti analisis 

kinerja, analisis peserta didik, analisis fakta, konsep & prosedur materi pembelajaran, 

dan analisis tujuan pembelajaran. Setelah tahapan analisis, berikutnya yaitu design 

tahapan yang dilaluinya meliputi penyusunan tes, merancang media, dan 

menghasilkan draf 1. Setelah menghasilkan draf 1 dilakukan validasi oleh ahli media 

dan materi pada tahapan pengembangan, dikatakan valid jika penilaian menunjukan 

presentasi evaluasi > 60% yang tergolong layak atau sangat layak. Jika belum valid 

maka akan dilakukan revisi dan menghasilkan draft 2. Apabila sudah valid maka 

dilakukan uji coba pengembangan, untuk mengetahui efektif atau tidak yang dilihat 

dari kualitas butir soal dan respon peserta didik. Jika masih belum efektif maka 

dilakukan uji coba lagi hinngga menghasilkan kriteria efektif. Setelah didapatkan alat 

evaluasi yang valid dan efektif maka langkah berikutnya yaitu tahap implementasi 

dengan memberikan tes koneksi matematika yang berbasis Two Tier Multiple Choice, 

setelah itu diberikan angket respon peserta didik dan dilakukan analisis data. 

Sehingga menghasilkan alat
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evaluasi yang valid dan efektif. Setelah itu langkah terakhir dalam model 

pengembangan ADDIE yaitu tahapan evaluasi.  
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Gambar 3.2 Proses Pengembangan Alat Evaluasi Berbasis TTMC 

Menggunakan WQC 

    

3.5 PROSEDUR PENELITIAN  

Dalam mengembangkan suatu produk baru yang sudah ada, dalam sebuah 

penelitian dan pengembanagan dibutuhkan suatu proses validasi. Valid menunjukan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Richey dan Kelin (2010) dalam buku 

(Sugiyono, 2015) design and development research adalah “the systemtic study of 

design, development and evaluation process with the aim of establishing an an 

empirical basis for the creation of instructional and noninstructional product and 

tool and new or enhanced model that govern their development”. Perancangan dan 

penelitian pengembangan adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana 

membuat rancangan suatu produk, mengembangkan/ memproduksi rancangan 

tersebut, dan mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat diperoleh 

data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah 

produk, alat-alat, dan model yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau non 

pembelajaran.  

Rancangan penelitian ini adalah mengembangkan produk alat evaluasi yang 

berbasis two tier multiple choice menggunakana software wondershare quiz 

creator. Model pengemabngan ini dilakukan pada materi aritmatika sosial yang 

merujuk pada model pengembangan ADDIE. Langkah-langkah diantaranya : (1) 

analysis, berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan 

sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu dikembangkan; (2) design,  

merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan yang dibutuhkan; (3) 

development, merupakan kegiatan pembuatan dan pengujian suatu produk; (4) 

implementation, adalah kegiatan menggunakan produk; (5) evaluation, proses 

penilaian produk yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi atau belum (Sugiyono, 

2015).  Berikut penjabaran mengenai langkah-langkah ADDIE : 

3.5.1 Tahap Analisis (Analyze) 

Kegiatan utama pada tahapan ini yaitu menganalis perlunya pengembangan 

alat evaluasi yang berbasis TTMC untuk mengidentifikasi koneksi matamatis 
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peserta didik dalam pembelajaran matematika. Tahap ini meliputi beberapa 

kegiantan diantaranya (Hari, 2019): 

1. Analisis kinerja  

Pada tahapan ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapai dalam proses 

kegiatan belajar mengajar secara online dalam pembelajaran matematika, 

terutama pada saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan observasi ke sekolah terlebih dahulu. Dan bertanya kepada 

guru mata pelajaran mengenai permasalahan yang terjadi, saat pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. Dari hasil obeservasi dan wawancara dapat dicari 

alternatif solusinya, yaitu dengan membuat alat evaluasi yang efektif dan 

efisien yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara online.  

2. Analisis peserta didik  

Pada tahapan analisis peserta didik merupakan suatu telah untuk mengetahui 

karakteristik peserta didik seperti, pengetahuan dan keterampilan, kemampuan 

berpikir. Pada bagian ini dapat diakukan wawancara kepada peserta didik untuk 

mengatahui karakter peserta didik. Sehingga dapat ditemukan perancangan alat 

evaluasi yang cocok untuk diterapkan. Terutama pada bagian pemilihan jenis 

intrumen evaluasi, yang terdiri dari tes subjektif (esai) dan tes objektif yang 

terdiri dari beberapa bentuk seperti pilihan ganda, tes benar-salah, 

menjodohkan, dan tes isian. 

3. Analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur 

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan meteri yang relevan dalam 

mengembangkan alat evaluasi pembelajaran yang berbasis two tier multiple 

choice serta untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama yang hendak diukur. 

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan materi kelas VII di semester 

genap. Dari evaluasi yang akan direncanakan nantinya diharapkan dapat 

mengidentifikasi kemampuan koneksi peserta didik. Untuk memudahkan 

peneliti maka pada tahapan ini diperlukan pembuatan peta konsep tentang 

materi evaluasi yang akan dikembangkan.  

4. Analisis tujuan pmbelajaran  

Merupakan langkah yang digunakan untuk menentukan kemampuan yang perlu 

dimiliki peserta didik, seperti tujuan pembelajaran dan ketercapaian dalam 
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tujuan pembelajaran. Dilakukan untuk menjadi indikator-indikator  dalam 

pencapaian evaluasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yag 

telah ditentukan di SMP Islamic Qon, terutama pada kemampuan koneksi 

matematika peserta didik.  

Pada intinya tahapan analisis menyangkut tiga pertanyaan, yang pertama 

kompetensi apa yang harus dikuasi oleh peserta didik saat menggunakan produk 

pengembangan ?, Kedua karaseristik dan kompetensi peserta didik, serta materi apa 

yang harus dikembangkan. Ketiga, bagaimana karakteristik peserta didik yang akan 

menggunakan produk pengembangan ini nantinya.  

3.5.2 Tahap Perencanaan (Design)  

Pada tahapan ini bertujuan untuk merancang alat evaluasi sehingga 

menghasilkan suatu draf awal. Ada beberapa kegiatan yang harus dilalui yang 

meliputi:  

1. Mengkaji terlebih dahulu dalam penyusunan alat evaluasi TTMC. Ada beberapa 

hal yang perlu dikaji dinatarnya : 

a. Menentukan tujuan tes, alat evaluasi yang dikembangkan bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemampuan koneksi matemtika peserta didik. Selain itu 

untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan alat evaluasi yang 

berbasis TTMC serta mendeskripsikan kualitas setiap butir soal yang telah 

disusun.  

b. Menentukan KI dan KD serta materi tujuan 

Fokus penelitian ini yaitu pada KI-3 (Kompetensi Inti pengetahuan) dan KI-

4 (Kompetensi Inti Keterampilan). Materi yang akan dipilih adalah 

aritmatika sosial di kelas VII. Sehingga dapat diturunkan kompetensi dasar 

yang meliputi mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait 

aritmatika, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika 

sosial. 

 

 

c. Menyusun kisi-kisi tes 

Kisi-kisi yang disusun disesuaikan dengan IPK (Indikator Pencapaian 

Kompetensi) dan indikator dari koneksi matematika. Indikator pencapaian 
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kompetensi meliputi menalar hubungan antara pejualan, pembelian, untung, 

rugi, bunga tunggal, pajak serta netto bruto dan tara. Sedangkan penyusunan 

soal tentang koneksi mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh 

NCTM yang meliputi, koneksi antar topik, koneksi dengan disiplin ilmu lain 

dan koneksi dengan dunia nyata .  

d. Memilih tipe soal  

Soal yang dipilih berbasis two tier multiple choice (pilihan ganda dua 

tingkat) pada tingkat pertama disajikan pertanyaan pengetahuan dan pada 

tingkat kedua berisi alasan memilih jawaban pada tingkat pertama. Hal itu 

dilakukan supaya pendidik dapat lebih mudah mendiagnosa peserta didik 

yang paham/kurang paham atau tidak paham terutama pada bagian 

kemampuan koneksi matematika.  

2. Merancang proses berjalananya evaluasi terutama pada kegiatan belajar 

mengajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya : 

a. Merencanakan jumlah item soal dan waktu pengerjakan  

Jumlah soal yang akan diberikan berjumlah 10 soal dengan dua tingkat, 

dengan lama waktu pengerjakan 90 menit, yang terdiri dari perpaduan soal 

mudah, sedang dan sulit. 

b. Merancang pedoman penskoran  

Jika jawaban dan alasan benar maka diberi nilai 1, jika jawaban salah dan 

alasan benar atau kebalikannya maka nilai yang diberikan 0, jika jawaban 

dan alasan salah maka nilainya juga 0.  

c. Menyusun petenjuk penggunaan  

Sebelum peserta didik mengerjakan soal ada beberapa petunjuk yang 

diberikan peneliti, dengan tujuan untuk mempermudah pengerjakan soal.  

d. Merancang tema, background, warna, dan jenis font, dll 

Hal tersebut dilakukan agar alat evaluasi yang dikembangkan lebih menarik. 

Dalam penelitian ini alat evaluasi yang dikemabngkan menggunakan 

wonder share quiz creator.  

3. Perencanaan awal dalam pembuatan alat evaluasi  
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Perancangan awal pada tahapan ini diharapkan dapat mengahasilkan draf awal 

atau prototype alat evaluasi yang berbasis two tier multiple choice sebelum diuji 

cobakan pada peserta didik.  

Dari beberapa penjabaran tersebut dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal 

yang perlu difokuskan, yaitu memilih materi yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, strategi yang akan digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

bentuk atau model evaluasi pembelajaran yang akan digunakan.  

3.5.3 Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahapan ini terdapat dua tujuan penting yang perlu dicapai yaitu : (1) 

memproduksi atau merevisi produk yang akan digunakan utuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan; (2) memilih alat evaluasi yang baik untuk 

mencapai tujuan pembalajaran. Ada beberapa kegiatan pada tahapan 

pengembangan yaitu, pengumpulan segala referensi yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan materi, pembuatan gambar-gambar ilustrasi, pengetikan, dan 

penyusunan evaluasi lainnya. Setelah rancangan awal telah selesai dilakukan maka 

peneliti akan melakukan kegiatan : 

1. Uji kelayakan atau validasi ahli  

Dilakukan untuk mengatahui layak atau tidaknya alat evaluasi yang telah dibuat 

yang akan diujikan kepada ahli materi dan ahli media. Ahli materi yaitu dosen 

dan guru mata pelajaran yang mencakup penyajian, kualitas isi, konstruksi dan 

penggunaan. Sedangkan validasi ahli media yang mencakup penyajian, desain 

isi, desain media, dan kemudahan penggunaan.  

2. Uji coba pengembangan  

Setelah divalidasai maka peneliti akan melakukan uji coba pengembangan hal 

ini dilakukan untuk memperoleh data kefektifan produk yang dikembangkan, 

yang dilihat dari kualitas butir soal dan respon peserta didik. Uji coba yang akan 

dilakukan nantinya dalam skala kecil. Jika dalam tahap uji coba, masih belum 

menghasilkan kriteria keefktifan yang telah ditentukan maka akan dilakukan 

perbaikan (pengulangan).  

3.5.4 Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahapan ini adalah mengimplementasikan rancangan alat evaluasi yang 

telah dikembangkan, pada situasi nyata dalam sebuah kelas yang telah dipilih. 
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Sebelum alat evaluasi diimplementasikan peneliti melakukan analisis kualitas butir 

soal dan analisis respon peserta didik. Selama implementasi alat evaluasi, peserta 

didik disajikan dengan soal tes kemampuan koneksi matematika. Setelah 

didapatkan datanya maka langkah yang dilakukan peneliti yaitu analisis data 

kemampuan koneksi matematika peserta didik, yang berada pada kriteria baik, 

kurang baik, atau cukup baik. Tujuan utama dalam tahapan implemnasi 

diantaranya : (1) membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkann; (2) menjamin terjadinya pemecahan masalah yang 

dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran; (3) memastikan bahwa pada 

akhir pembelajaran, kemampuan peserta didik meningkat.  

3.5.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model pengembangan ADDIE proses 

untuk menilai dan melihat apakah alat evaluasi yang dikembangkan berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik 

pada produk yang dikembangkan. Revisi dibuat berdasarkan hasil dari evaluasi. 

Ada beberapa pertanyaan penting dalam melakukan tahapan evaluasi yang 

meliputi : (1) apakah peserta didik menyukai alat evaluasi yang dikembangkan ?; 

(2) seberapa besar manfaat yang dirasakan setelah menerapkan alat evaluasi ?; (3) 

seberapa jauh peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan, yang telah 

dipelajari ?.  

 

3.6 METODE PENGUMPULAN DATA  

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam proses 

penelitian. Karena bertujuan untuk memperoleh data maka dari itu diperlukan suatu 

standar yang harus ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian akan 

dijelaskan dibawah ini.  

3.6.1 Metode Wawancara  

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) mendefinisikan interview sebagai 

“a meeting of two persons to exchange information and idea through questions 

and responses, resulting in communication and joint construction of meaning 

about a particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
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makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan peneliti untuk melakukan 

studi pendahuluan kepada dua informan yaitu guru mata pelajaran matematika dan 

peserta didik. Dimana hasil dari wawancara tersebut dapat memberikan gambaran 

mengenai kendala saat diadakannya evaluasi pembelajaran, dan diharapkan dapat 

mengetahui karakteristik dari peserta didik. Sehingga diperoleh informasi 

mengenai cara pendidik melakukan evaluasi pembelajran, yang nantinya akan 

memberikan kontribusi besar pada tujuan pendidikan yang berdampak pada peserta 

didik. Data wawancara digunakan sebagai analisis peneliti untuk mengembangkan 

alat evaluasi. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur 

(structured interview), berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat.  

3.6.2 Metode Angket Validasi  

Suatu instrumen perlu dibuktikan kevalidannya. Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini angket validasi 

diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Penilaian dari ahli materi dan ahli 

media sangat diperlukan untuk melihat keberhasilan alat evaluasi yang 

dikemabngakan, apakah dalam kategori valid atau tidak valid.  Tujuan 

diberikannya angket validasi pada ahli media dan ahli materi, diharapkan 

instrumen yang akan diuji cobakan dapat mengukur apa yang hendak diukur, dan 

bisa menampilkan apa yang hendak ditampilkan.  

Validasi oleh ahli materi berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

untuk mendapatkan penilaian dan masukan mengenai soal yang dijadikan sebagai 

alat evaluasi. Lembar validasi ini diisi oleh validator yaitu dosen pendidikan 

matematika Universitas Muhammadiyah Gresik dan guru mata pelajaran 

matematika.  

Sedangkan validasi ahli media dilakukan untuk melihat sejauh mana 

kesanggupan suatu alat ukur yang dikembangkan, dalam mengukur kemampuan 

yang hendak diukur. Pada penelitian ini software yang akan digunakan yaitu 

wondershare quiz creator, sedangkan kemampuan peserta didik yang ingin 

diketahui yaitu kemampuan koneksi matematika. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menunjukan aplikasi wondershare quiz creator beserta lembar 

validasi kepada validator untuk dimintai penilaian.  
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3.6.3 Metode Tes  

Tes yang diberikan kepada peserta didik merupakan tes diagnostik pilihan 

ganda dua tingkat, dengan menggunakan aplikasi wondershare quiz creator. 

Peserta didik dapat menginstal dan mengaksesnya melalui handphone masing-

masing. Setelah peserta didik menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti, 

maka secara otomatis hasilnya/ nilai akan terekam dan masuk kedalam email 

peneliti.  Tes ini dilakukan untuk megetahui kemampuan koneksi matematika 

peserta didik dan mengetahui kualitas butir soal yang meliputi, validitas, reabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh.  

3.6.4 Metode Angket atau Kuesioner   

Kuisioner ini digunakan untuk melihat tanggapan peserta didik terhadap 

pengembangan alat evaluasi two tier multiple choice, terutama untuk memperoleh 

informasi mengenai respon peserta didik, yang akan dijadikan sebagai acuan bahwa 

alat evaluasi yang dikembangkan berada dalam kriteria efektif. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta 

didik berupa link google form setelah mengerjakan tes.  

3.6.5 Metode Dokumentasi  

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka atau 

gambar yang digunakan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini 

dokumentasi bisa dalam bentuk foto pada kegiatan wawancara, atau saat peserta 

didik sedang mengerjakan evaluasi pembelajran TTMC yang menggunakan 

wondershare quiz creator.  

 

3.7 INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam bidang pendidikan, (Creswell, 2015) menyatakan “Researcher uses 

instrument to measure achievement, asses individual ability, observe behaviour, 

develop a psychology profile of an individual, or interview a person”. Peneliti 

menggunakan instrumen untuk mengukur prestasi, kemampuan individu, 

mengamati perilaku, pengembangan profil perilaku individu dan sebagai alat untuk 

wawancara. Dari definisi tersebut instrumen penelitian digunakan untuk 

memperoleh data dalam sebuah penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi: 
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3.7.1 Lembar Wawancara  

Pada lembar wawancara terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

informan untuk memperoleh data.  Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 

permasalahan dan judul yang telah diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

terdapat dua lembar wawancara yaitu, wawancara kepada guru mata pelajaran dan 

wawancara pada peserta didik.  

Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan. 

Pertanyaan yang akan diajukan kepada guru mata pelajaran terdiri dari 7 pertanyaan 

seperti,  kebiasaan pendidik melakukan evaluasi pembelajaran, bagaimana bentuk 

soal evaluasi yang diberikan, aplikasi yang sering digunakan pada saat pelaksanan 

secara online, dan tentunya karakter atau sikap peserta didik saat dilakukannya 

evaluasi.  

Informan berikutnya yaitu, beberapa peserta didik yang diambil secara acak. 

Terdapat 8 pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada peserta didik. Pertanyaan 

yang diajukan seperti, ketertarikan peserta didik pada alat evaluasi yang 

dikembangkan, bagaimana cara mengerjakan jika berbentuk two tier multiple 

choice.  

3.7.2 Lembar Validasi  

Lembar validasi dalam penelitian ini berbetuk seperti angket, yang diberikan 

kepada validator untuk mengetahui kelayakan dan kualitas dari alat evaluasi, 

sebelum dilakukan uji coba. Lembar validasi ini terdiri dari, surat permohonan 

kesediaan para ahli, pedoman penilaian angket dan kuesioner penelitian, serta 

simpulan, saran dan tanda tangan validator. Cara pemberian nilai pada lembar 

validasi dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom skor yang disediakan. 

Yang terdiri dari 5 kolom skor yaitu “(5) sangat baik, (4) baik, (3) cukup, (2) 

kurang, (1) sangat kurang”. 

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis validasi yaitu validasi materi dan 

validasi media. Validasi materi diisi oleh 2 validator yaitu guru mata pelajaran 

matematika dan dosen pendidikan matematika UMG. Total pernyataan dalam 

lembar validasi ahli materi adalah 20 pernyataan, yang terdiri dari 4 indikator 

penilaian yaitu, penyajian, kualitas isi, kontruksi, dan kemudahan penggunaan.  
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Sedangkan validasi media diisi oleh 2 dosen UMG yang berkompeten pada 

bidangnya, yang meliputi indikator penyajian, desain isi, desain tampilan, dan 

kemudahan dalam penggunaan. Total peryataan dalam lembar validasi media terdiri 

dari 20 pernyataan. Dimana pada akhir aspek penilaian terdapat kesimpulan dan 

saran untuk memberikan informasi kepada peneliti, layak atau tidaknya untuk diuji 

cobakan.  

3.7.3 Instrumen Tes  

Instrumen tes dalam penelitian ini berbentuk berbentuk pilihan ganda dua 

tingkat. Soal yang dijadikan instrumen terkait materi aritmatika sosial pada peserta 

didik kelas VII yang disesuaikan dengan indikator kemampuan koneksi matematika 

peserta didik. Soal yang akan diberikan terdiri dari soal mudah, sedang dan sulit. 

Soal tes diadopsi dari modul, buku paket dan ada beberapa soal yang dibuat sendiri 

oleh peneliti, lalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mata 

pelajaran matematika. Jumlah soal tes yang akan diberikan adalah 10 soal 

petanyaan beserta dengan alasannya. Peserta didik tinggal memilih jawaban yang 

paling tepat dan benar dengan klik opsi jawaban yang telah disediakan.  

3.7.4 Lembar Angket atau Kuesioner  

Angket sering disebut sebagai kuesioner, yang diberikan kepada responden 

yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi. Peserta didik mengisi 

angket sesuai dengan pendapat mereka mengenai soal yang dikerjakan, penyajian 

soal, serta tampilan alat evaluasi. Pada angket yang akan diajadikan penelitian 

terdiri dari 5 alternatif jawaban yaitu “(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) 

cukup setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju” dengan cara memberikan tanda (√). 

Dalam kuesioner respon peserta didik terdapat 16 pertanyaan dengan rincian 

indikator, kemenarikan, kualitas isi, kebahasaan dan kemudahan dalam 

penggunaan.  

 

3.8 METODE ANALISIS DATA  

Setelah data terkumpul, data tersebut harus dianalisis. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berasal dari 

wawancara peserta didik. Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan  

berdasarkan pemaparan hasil dari pengembangan produk yang dibuat berdasarkan 
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alat evaluasi two tier multiple choice yang menggunakan software wondershare 

quiz creator serta analisis butir soal. Dan diolah dengan mengguankan uji coba 

stastistika. Pada penelitian ini analisis data terdiri dari tiga tahapan diantaranya : 

3.8.1 Analisis Validasi Ahli  

Analisis validasi oleh ahli baik ahli media ataupun ahli materi, dijadikan 

peneliti sebagai pedoman dalam melakukan revisi setiap komponen dalam 

penyusunan alat evaluasi yang berbasis two tier multiple choice. Lembar yang diisi 

oleh para ahli setelah itu dianalisis kualitas dari alat evaluasi yang dikembangkan 

oleh peneliti. Berikut akan dijabarkan mengenai langkah-langkah analisis 

instrumen validasi media dan validasi ahli: 

1. Memberikan skor pada setiap lembar validasi dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Kelayakan Alat Evaluasi Untuk Validator 

Skor Kriteria  

5 Sangat baik (SB 

4 Baik (B) 

3 Cukup (C) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 

(Sugiyono, 2015) 

2. Selanjutnya hasil angket akan dianalisis dengan cara  

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

(Sudijono, 2009) 

Keterangan: 

𝑃 = Angka Persentase 

𝑓 = Skor Mentah yang Diperoleh 

𝑁 = Skor Maksimal 

3. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan hasil analisis dengan melihat tabel 

dibawah ini :  
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Tabel 3.2 Range Persentase Interprestasi Kelayakan 

Penilaian Kriteria 

80% < 𝑥 ≤ 100% Sangat Layak 

60% < 𝑥 ≤ 80% Layak 

40% < 𝑥 ≤ 60% Cukup Layak 

20% < 𝑥 ≤ 40% Tidak Layak 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20% Sangat Tidak Layak 

(Purnamasari, 2015) 

Berdasarkan tabel diatas maka alat evaluasi dikatakan layak jika presntasenya ≥

61. Apabila persentase kelayakan diperoleh < 61, maka dikatakan cukup layak, 

tidak layak, bahkan sangat tidak layak dan perlu adanya perbaikan untuk 

memperoleh alat evaluasi yang valid.  

3.8.2 Kemampuan Koneksi Matematika 

Untuk mengetahui kemampuan koneksi peserta didik maka, langkah pertama 

yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan skor pada peserta didik. Menurut 

(Jauhariansyah, 2014) kriteria pemberian skor pada tes diagnostik dua tingkat 

sebagai berikut : 

1. Jika jawaban dan alasan benar maka skor =1  

2. Jika jawaban benar dan alasan salah maka skor = 0 

3. Jika jawaban salah dan alasan benar maka skor = 0 

4. Jika jawaban dan alasan salah maka skor = 0 

Setelah diberi skor maka langkah selanjutnya yaitu menghitung persentase skor 

dari masing-masing peserta didik dengan menggunakan rumus : 

% 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

(Zulkarnain) 

Selanjutnya yaitu menghitung persentase kemampuan koneksi matematika 

peserta didik dengan menggunakan rumus:  

% 𝐾𝑜𝑛𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎 =
∑ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
× 100 

Persentase koneksi matematika peserta didik setiap butir dikualifikasikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Kualifikasi Koneksi Matematis Peserta Didik 

Persentase Kualifikasi Koneksi matematika 

81 – 100 Sangat tinggi 

61 – 80,99 Tinggi 

41 – 60,99 Cukup 

21 – 40,99 Rendah 

0 – 20,99 Sangat Rendah 

Setelah diketahui persentase koneksi matematika peserta didik maka dilakukan 

perhitungan rata-rata persentase pada setiap butir soalnya dengan berpedoman pada 

tabel 3.3 kualifikasi koneksi matematis peserta didik  

3.8.3 Respon Peserta Didik  

Untuk mengetahui respon peserta didik pada alat evaluasi maka peserta didik 

diberikan angket respon peserta didik yang mengacu pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4 Skor Respon peserta didik 

Skor Pilihan Jawaban 

5 Sangat Setuju 

4 Setuju 

3 Kurang setuju 

2 Tidak setuju 

1 Sangat tidak setuju 

Selanjutnya dilakukan perhitungan pada setiap butir soalnya dengan 

menggunakan rumus : 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

(Sudijono, 2009) 

Keterangan : 

𝑃 = angka Persentase  

𝑓 = skor mentah yang diperoleh setelah itu dilakukan perhitungan pada setiap 

butir soal 

𝑁 = skor Maksimal 
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Setelah diperoleh persentase respon peserta didik  terhadap penggunaan alat 

evaluasi pembelajaran maka dikelompokkan menjadi beberapa kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 Skala Kriteria Respon Peserta Didik 

Rata – Rata Skor Klasifikasi 

80% < 𝑥 ≤ 100 Sangat Menarik 

60% < 𝑥 ≤ 80% Menarik 

40% < 𝑥 ≤ 60% Kurang Menarik 

20% < 𝑥 ≤ 40% Tidak Menarik 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20% Sangat Tidak Menarik 

(Arikunto, 2013) 

3.8.4 Analisis Butir Soal  

3.8.4.1 Uji Validitas  

Instrumen tes dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Cara menghitung validitas item dengan menggunakan rumus koefisien korelasi 

biserial yaitu : 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
 

Keterangan : 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 = koefisien korelasi biseral  

𝑀𝑝   = rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari 

validitasnya  

𝑀𝑡   = rerata skor total 

𝑆𝑡    = standar deviasi dari skor total  

𝑝    = proporsi peserta didik yang menjawab benar  

𝑝 =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑗𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 
 

𝑞    = proporsi peserta didik yang menjawab salah  

(Arikunto, 2013) 

Jika 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 > 𝑟𝛼 maka istrumen tersebut valid dengan 𝑟𝛼 = 0,30. Perhitungan uji 

validitas akan menggunakan SPSS 16.  
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3.8.4.2 Uji Reliabilitas 

Tes dapat dikatakan reliabel jika memiliki hasil yang konsisten dalam 

mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, pengujian reabilitas 

menggunakan rumus K-R 20 yaitu : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑠2 ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
) 

Keterangan  

𝑟11   = reliabilitas tes secara keseluruhan 

𝑝     = proporsi subjek yang menjawab setiap soal dengan benar 

𝑞     = proporsi subjek yang menjawab setiap soal dengan salah 

∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian antara 𝑝 dan 𝑞 

𝑠      = standar deviasi dari tes  

Jika 𝑟11 > 𝑟 ∝ maka instrumen tersebut reliabel. Dengan koefisien korelasi tabe 

𝑟𝛼 = 0,70. Hal tersebut dapat dihitung dengan menggunakan SPPSS 16. Selain itu 

reabilitas tiap butir soal dapa dikatakan reliabel, apabila dilihat dari cronbach’s 

alpha if item deleted < nilai cronbach’s alpha (𝑟11). 

3.8.4.3 Uji Tingkat Kesukaran  

Bilangan yang menunjukan sukar atau mudah disebut indeks kesukaran 

(difficulty index). Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

(Arikunto, 2013) 

Keterangan : 

𝑃 = Indeks kesukaran soal  

𝐵 = Banyaknya jumlah peserta didik yang menjawab betul  

𝐽𝑆 = jumlah semua peserta didik  

Setelah diperoleh hasilnya maka langkah selanjutnya, mengkategorikan 

dalam indeks kriteria kesukaran sebagaimana tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran  Kategori tingkat kesukaran  

0 − 0,30 Sukar  

0,31 − 0,70 Sedang  

0,71 − 1,00 Mudah  

(Arikunto, 2013) 

3.8.4.4 Uji Daya Pembeda  

Daya pembeda digunakan untuk meningkatkan mutu tiap butir soal.  Untuk 

mengukur daya pembeda tiap butir soal digunakan rumus :  

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

(Arikunto, 2013) 

Keterangan  

𝐷 = daya pembeda  

𝐵𝐴 = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab betul 

𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab betul 

𝐽𝐴  = banyaknya peserta kelompok atas  

𝐽𝐵  = banyaknya peserta kelompok bawah 

Setelah dihitung menggunakan rumus di atas, maka akan diperoleh hasil daya 

pembeda, dan diinterprestasikan dengan menggunakan kriteria tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Klasifikasi Interprestasi Daya Pembeda  

Daya Beda (𝑫𝒑) Kriteria 

𝐷𝑃 ≤ 0,00 Sangat Jelek  

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek  

0,20 < 𝐷_𝑃 ≤ 0,40 Cukup  

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik  

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat Baik  

(Hamzah, 2014) 

3.8.4.5 Efektivitas Pengecoh (Distraktor)  

Efektifitas pengecoh merupakan opsi jawaban namun bukan merupakan kunci 

jawaban. Untuk menghitung indeks pengecohnya dapat digunakan rumus sebagai 

berikut :  
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𝐼𝑃 =
𝑃

(𝑁 − 𝐵)/(𝑛 − 1)
× 100% 

(Arifin, 2012) 

Keterangan : 

𝐼𝑃 = indeks pengecoh  

𝑃 = jumlah peserta didik yang memilih pengecoh  

𝑁 = jumlah peserta didik yang mengikuti tes  

𝐵 = jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal  

𝑛 = jumlah alternatif jawaban (opsi) 

1 = bilangan tetap  

Setelah dihitung kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Klasifikasi Interprestasi Indeks Pengecoh 

Nilai indeks pengecoh Kriteria 

Lebih dari 200% Sangat jelek 

176% − 200% Jelek 

151% − 175% Cukup 

126% − 150% Baik 

76% − 125% Sangat baik 

(Arifin, 2012) 

Jika semua peserta didik menjawab semua dengan benar, maka 𝐼𝑃 = 0 yang berarti 

pengecohnya tidak berfungsi. Pengecoh dikatakan baik jika dipilih oleh minimal 

5% dari seluruh peserta didik.  

 

3.9 KEBERHASILAN PENGEMBANGAN ALAT EVALAUASI BERBASIS 

TWO TIER MULTIPLE CHOICE MENGGUNAKAN WONDERSHARE 

QUIZ CREATOR 

Alat evaluasi dikatakan layak jika dapat memenuhi 2 kriteria yaitu valid dan 

efektif. Berikut ini indikator mengenai kevalidan dan keefektifan dapat dilihat pada 

tabel 3.9  : 
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Tabel 3.9 Indikator Kevalidan dan Keefektifan 

Kriteria 

Metode 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

penelitian 
Keberhasilan 

Valid  Angket 

divalidasi oleh 

ahli materi dan 

ahli media 

Lembar 

validasi ahli 

materi dan ahli 

media 

Dikatakan valid jika penilaian 

ahli media dan ahli materi 

menunjukan presentasi evaluasi 

> 60% yang tergolong dalam 

layak atau sangat layak.  

Efektif  Angket respon 

peserta didik 

dan kualitas 

butir soal  

Angket respon 

peserta didik 

dan soal 

evaluasi  

1. Respon peserta didik 

terhadap alat evaluasi 

dikatakan menarik atau 

sangat menarik jika hasil 

persentase menunjukan >

60%. 

2. Memiliki kualitas yang baik 

dari setiap butir soalnya 

berdasarkan indikator butir 

soal. 

Alat evaluasi two tier multiple choice  dengan menggunakan wondershare quiz 

creator  dapat dikatakan baik, dilihat dari analisis setiap butir soalnya. Indikator 

analisis butir soalnya dapat dilihat pada tabel 3.10 : 

Tabel 3.10 Indikator Analisis Butir Soal 

Indikator Kriteria 

Uji Validitas Memiliki nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟∝ = 0,355 

Reabilitas  Memiliki derajat reabilitas lebih dari 𝑟𝛼 = 0,70 atau setiap 

butir soal nilai cronbach’s alpha if item deleted < nilai 

croncbach’s alpha 

Tingkat Kesukaran  Tingkat kesukaran 0,31 − 0,70 

Daya Pembeda  Daya pembeda minimal cukup (𝐷𝑃 > 0,2) 
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Efektifitas 

Pengecoh 

Pengecoh (distractor) dipilih minimal 5% dari seluruh 

peserta. 

 

 

 


