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 Evaluasi  dalam proses pembelajaran adalah alat untuk mengetahui hasil 
belajar siswa. Hasil evaluasi dapat dijadikan  perbaikan dalam proses 
pembelajaran sehingga pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Soal tes 
perlu dikaji untuk mengetahui apakah soal-soal tersebut sudah memenuhi kriteria 
soal yang baik atau tidak, adapun kriteria soal yaitu kesesuaian soal dengan 
komptensi dasar, persebaran soal yang proporsi, valid, memiliki daya beda yang 
baik, memiliki tingkat kesukaran yang baik,dan efektifnya tingkat distraktor soal.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SMK Muhammadiyah Ungaran 
diketahui bahwa soal ulangan akhir semester gasal yang digunakan untuk kelas X 
belum pernah dilakukan analisis.  Soal ulangan akhir semester gasal tersebut 
dibuat oleh tim MGMP Kabupaten Semarang.  

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bagaimana kualitas butir soal 
ulangan akhir semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Indonesia bila ditinjau dari 
segi (1) kesesuaian soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, 
(2) penyebaran soal, (3) validitas butir soal, (4) daya beda soal, (5)tingkat 
kesukaran soal dan (6) efektifitas distraktor soal.   

Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif dengan populasi 
siswa SMK Muhammadiyah Ungaran. Populasi yang digunakan adalah soal-soal 
UAS yang berjumlah 50 butir soal. Data yang dijadikan dokumen berupa soal 
ulangan akhir semester, kisi-kisi soal ulangan, kunci jawaban, lembar jawab 
siswa. Data ini bersumber dari siswa dan Guru SMK Muhammadiyah Ungaran. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 
Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman dokumentasi untuk menilai dan 
menganalisis soal yang telah dikerjakan berdasarkan jawaban siswa. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu untuk mengetahui 
kesesuaian soal dengan kompetensi pada dasar pada kurikulum yang berlaku, 
Sedangkan analisis kualitatif  digunakan  untuk menganalisis penyebaran soal, 
analisis validitas butir soal, analisis daya beda soal, analisis tingkat kesukaran, dan 
analisis efektifitas disktraktor. 

Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan, ditemukan 
bahwa soal  pilihan ganda  untuk kelas X secara umum telah sesuai dengan 
kompetensi dasar yang berlaku, namun masih ada soal yang tidak terdapat dalam 
kompetensi dasar; penyebaran soal pada soal kelas X masih belum proporsional 
antara jenjang ingatan, pemahaman dan aplikasi; Validitas butir soal kelas X 
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termasuk soal yang valid; Daya beda soal kelas X termasuk dalam kriteria jelek; 
Tingkat kesukaran untuk kelas X termasuk dalam kriteria mudah, termasuk dalam 
kriteria sukar. Efektitivitas distraktor soal kelas X termasuk dalam kriteria tidak 
efektif. 

Berdasarkan dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa soal-soal ulangan 
akhir semester akhir semester gasal kelas X yang dipakai di SMK 
Muhammadiyah Ungaran termasuk dalam kriteria yang rendah kualitasnya. Oleh 
karena itu peneliti memberikan saran agar guru dan tim pembuat soal melakukan 
evaluasi hasil belajar, baik melalui penyusunan kisi-kisi soal maupun analisis 
terhadap butir soal sebelum dan sesudah tes. Mengacu pada penelitian ini,  soal 
yang telah memenuhi kriteria dijadikan sebagai bank  soal dan soal yang belum 
memenuhi cukup kriteria sebagai soal yang baik agar dilakukan perbaikan 
sehingga mendapatkan soal yang berkualitas.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan secara inovatif baik dari 

sistem maupun teknik pengajaran oleh guru di kelas. Peningkatan yang dilakukan 

berupa perubahan-perubahan dalam berbagai komponen sistem pendidikan seperti 

kurikulum, strategi pembelajaran, alat bantu belajar, sumber-sumber belajar dan 

sebagainya (Mugiarso, 2004: 13-14). 

Komponen dalam pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Proses belajar mengajar termasuk penguasaan materi selalu akan 

berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran tercapai 

atau tidak, baru akan terjawab setelah diadakan evaluasi dengan persyaratan 

memperhatikan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran. Evaluasi merupakan 

salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau 

produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya (Nurung 2008). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Evaluasi diatur dalam Bab XVI Pasal 57, 58, dan 59. Pelaksanaan 

evaluasi bertujuan untuk mengukur dan mengendalikan mutu pendidikan. 

Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada 
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pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) Penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) Penilaian 

hasil belajar oleh pemerintah. 

Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (value judgment). Menurut 

Stufflebeam dalam Sudrajat (2008) bahwa “Educational evaluation is the process 

of delianeating, obtaining, and providing useful, information for judging decision 

alternative”. Dari pandangan Stufflebeam, dapat dilihat bahwa pentingnya 

evaluasi yaitu memberikan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan. 

Penilaian merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan untuk 

mengetahui perkembangan dan tingkat pencapaian hasil pembelajaran. Penilaian 

memerlukan data yang baik. Salah satu sumber data tersebut adalah pengukuran. 

Pengukuran merupakan seperangkat langkah dalam rangka pemberian angka 

terhadap hasil kegiatan pembelajaran. Kegiatan pengukuran ini biasanya 

dilakukan melalui teknik tes dan nontes. 

Alat evaluasi yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar adalah 

tes. Tes merupakan alat atau prosedur  yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara atau aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto 2005:53). Tes sebagai alat ukur perlu dirancang secara 

khusus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan perlu dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penyusunannya. Dalam suatu proses 

pengukuran sangat diperlukan tes dengan kualitas yang baik, sebab baik buruknya 

kualitas tes akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. 
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Suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika memenuhi 

persyaratan dalam hal validitas, reliabilitas, objektivitas, daya beda soal, 

efektivitas distraktor, tingkat kesukaran, dan penyebaran soal. Disamping itu soal-

soal tes juga harus sesuai dengan isi yang terkandung dalam kurikulum yang 

berlaku. Karena kurikulum menjadi pedoman setiap guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, sehingga pelajaran yang diterima siswa juga sesuai dengan kurikulum 

yang ada. Apabila soal-soal  ulangan akhir semester tidak sesuai dengan 

kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum, maka ulangan akhir semester 

sebagai alat evaluasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena 

itu, soal-soal ulangan akhir semester perlu dikaji apakah soal-soal tersebut 

memenuhi kriteria sebagai soal yang baik atau tidak. Hal ini sangat diperlukan 

karena soal yang baik akan mempengaruhi perolehan hasil belajar siswa. 

 Kualitas tes dapat dilihat dari butir soalnya melalui analisis soal. Kegiatan 

menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru 

untuk meningkatkan mutu soal yang dibuat. Tujuannya adalah untuk mengkaji 

dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal 

digunakan atau setelah digunakan. Disamping itu, tujuan analisis butir soal juga 

untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak 

efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka 

sudah atau belum memahami materi yang diajarkan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia di SMK 

Muhammadiyah Ungaran, dapat diketahui bahwa soal-soal ulangan akhir semester 

gasal  mata pelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kelas X adalah soal 
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yang disusun oleh tim MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Semarang. Nilai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang harus dicapai oleh siswa pun 

ditingkatkan menjadi 70. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa 

karena harus belajar lebih giat sedangkan, guru juga memiliki tanggung jawab 

yang lebih berat dalam kegiatan belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar. Guru 

harus mampu membuat soal yang berkualitas baik agar dapat mencapai KKM 

tersebut. 

Untuk mengetahui baik atau tidaknya kualitas soal, perlu dilakukan 

analisis terhadap butir soal. Namun, ditemui fakta bahwa guru Bahasa Indonesia 

di SMK Muhammadiyah Ungaran belum melakukan analisis terhadap soal 

ulangan akhir semester.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah 

tersebut ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Butir Soal Ulangan Akhir 

Semester (UAS) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMK Semester Gasal Tahun 

Ajaran 2010/ 2011 (Studi Kasus Di SMK Muhammadiyah Ungaran)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah,  

Ada beberapa jenis analisis yang bisa dilakukan berkaitan dengan soal 

pilihan ganda pada ulangan akhir semester Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 

Analisis butir soal tersebut antara lain (1) kesesuaian soal dengan kompetensi 

dasar pada kurikulum yang berlaku, (2) penyebaran soal, (3) validitas butir soal, 

(4) daya beda soal, (5) tingkat kesukaran dan (6) efektifitas distraktornya.  
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Analisis butir soal pilihan ganda berdasarkan isi soal dimaksudkan sebagai 

penelahaan khusus yang berkaitan dengan kesesuaian dengan materi yang 

diajarkan. Selain itu, analisis ini juga membahas tentang kelayakan isi 

pengetahuan dengan tingkat kemampuan siswa yang ditanyakan dalam soal yang 

diujikan.  

Analisis butir soal pilihan ganda berdasarkan penyebaran soal 

dimaksudkan sebagai penelahaan apakah soal yang telah dibuat tersebut sudah 

memenuhi komposisi tes sumatif SMK atau belum yaitu ranah ingatan 20%, ranah 

pemahaman 50% dan aplikasi 30%.  

Selain analisis kualitatif, butir soal pilihan ganda juga dapat dianalisis 

dengan analisis kuantitatif, diantaranya dengan analisis butir soal pilihan ganda 

berdasarkan tingkat kesukaran soal, Analisis ini dimaksudkan sebagai bahan 

penelaahan khusus yang berkaitan dengan tingkat kesukaran tiap butir soal. 

Apakah soal tersebut termasuk soal yang sangat sulit, sedang, atau bahkan terlalu 

mudah akan diukur dalam analisis ini.  

Analisis kuantitatif terhadap butir soal pilihan ganda juga dapat dilakukan  

berdasarkan analisis daya pembeda soal. Analisis ini menentukan dapat tidaknya 

suatu soal membedakan antara kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan 

kelompok berkemampuan rendah.  

Analisis butir soal soal pilihan ganda juga dapat dianalisis berdasarkan 

validitas dan reabilitas soal. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan setiap soal dalam mengukur hasil belajar siswa serta sejauh mana 

sebuah soal dapat memberikan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten, namun 
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analsis ini termasuk analisis soal yang kompleks dan perlu melibatkan berbagai 

aspek sehingga proses analisis pun akan lebih rumit. selain itu analisis validitas 

butir soal juga memiliki cakupan yang luas dalam berbagai soal evaluasi. 

Analisis lainnya selain yang telah dijelaskan diatas yaitu analisis butir soal 

pilihan ganda berdasarkan pengecoh soal atau efektifitas distraktor. Analisis ini 

akan membahas keefektifan setiap pengecoh atau alternatif jawaban dalam butir 

soal pilihan ganda.  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini memusatkan penelitiannya pada analisis butir soal pilihan 

ganda karena soal pilihan ganda merupakan salah satu jenis tes objektif yang 

jawabannya pasti dan penyekoran tiap butir soalnyapun lebih jelas, Hal ini 

membuat soal pilihan ganda lebih mudah untuk dianalisis dibandingkan dengan 

jenis  tes uraian, selain itu, soal pilihan ganda merupakan jenis soal yang paling 

banyak termuat dalam  soal ulangan akhir semester, oleh karena itu, kualitas butir 

pilihan ganda memiliki pengaruh besar terhadap kualitas soal ulangan  akhir 

semester.  

Setelah mengidentifikasi beberapa jenis analisis butir soal piihan ganda, 

peneliti mempersempit kajian analisis butir soal pilihan ganda berdasarkan 

kesesuaian antara butir soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang 

berlaku, penyebaran soal, validitas soal, daya beda soal, tingkat kesukaran, dan 

efektifitas distraktor. Unsur-unsur ini merupakan unsur yang menentukan kualitas 

butir soal ulangan pilihan ganda. Analisis butir soal dalam penelitian ini dilakukan 
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dengan analisis kuantitatif dan kualitatif bersadarkan teori tes klasik dan karena 

teori ini dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan teori yang lain sehingga 

penelitian ini diharapkan memudahkan para guru maupun calon guru dalam 

memahami dan menerapkan teori untuk menilai alat evaluasi.  

Peneliti memilih Kelas X sebagai objek penelitian karena kelas X sebagai 

masa awal jenjang SMK sehingga pengetahuan, materi dan bobot soalnya dirasa 

cukup seimbang dan lebih baik untuk dijadikan bahan analisis, baik dari segi isi 

maupun kuantitatifnya, selain itu sengaja dipilih dari soal ulangan semester gasal 

karena ulangan semester gasal merupakan salah satu kegiatan evaluasi awal untuk 

mengetahui seberapa jauh anak telah menguasai KKM oleh karena itu,  

diharapkan soal yang digunakan  memiliki kualitas yang baik agar ketepatan hasil 

evaluasi dapat dipertanggungjwabkan.  

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas peneliti membatasi 

penelitian ini pada kelayakan butir soal pilihan ganda ulangan akhir semester Mata 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan enam hal yaitu adalah analisis 

kesesuaian soal dengan kompetensi pada dasar pada kurikulum yang berlaku, 

analisis penyebaran soal, analisis validitas butir soal, analisis daya beda soal, 

analisis tingkat kesukaran, dan analisis efektifitas disktraktor. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.   

1. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 
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SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi kesesuaian antara butir soal 

dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku? 

2. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 

SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi penyebaran soal? 

3. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 

SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi validitas soal? 

4. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 

SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi Daya Beda soal? 

5. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 

SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi tingkat kesukaran? 

6. Bagaimanakah kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  2010/2011 di 

SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi efektivitas distraktor? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  
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2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi kesesuaian 

antara butir soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku. 

2. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  

2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi penyebaran 

soal. 

3. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  

2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi validitas 

soal. 

4. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  

2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi Daya beda 

soal. 

5. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  

2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi tingkat 

kesukaran. 

6. Mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas X semester gasal tahun ajaran  

2010/2011 di SMK Muhammadiyah Ungaran, dilihat dari segi efektivitas 

distraktor. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

mengenai teori analisis soal evaluasi yang tepat, dan memberikan gambaran 

yang sesungguhnya tentang kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) 

semester gasal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X sebagai upaya 

peningkatan kualitas soal yang digunakan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi tim 

pembuat soal dan guru. Manfaat bagi tim pembuat soal yaitu dapat 

mengetahui kualitas soal atau alat evaluasi yang telah dibuat. Penelitian ini 

dapat dijadikan tolok ukur dan bahan evaluasi bagi tim pembuat soal agar 

dapat lebih meningkatkan kualitas soal yang dibuat, sehingga hasil 

pengukuran tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran dapat lebih 

akurat.  

Adapun manfaat bagi guru adalah dapat mengetahui kualitas soal yang 

digunakan sebagai evaluasi umpan balik untuk peningkatan atau perbaikan 

dalam pengajaran khususnya dalam penyusunan dan pembuatan soal evaluasi 

pembelajaran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis butir soal evaluasi 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Budgell, dkk. (1995), Haryati 

(2006), Rahmah (2009), Said(2009), Silvestre dan Tipay (2009), Anggun 

arifatuzzakiyah (2010) dan Fikriana Nafi’a (2011) 

Budgell, dkk. (1995) melakukan penelitian berjudul Analysis of 

Differential Item Functioning in Translated Assesment Instruments. Penelitian ini 

melakukan analisis psikometrik DIF (Differential Item Functioning) atau analisis 

bias butir melalui metode Mantel-Haenszel dengan pendekatan IRT (Item 

Response Theory) terhadap 15 butir soal tes objektif dan 18 butir soal tes 

penalaran dan instrumen penilaian menerjemahkan. Analisis yang dilakukan 

berdasarkan perbedaan bahasa penutur ini diujicobakan pada penutur bahasa 

Inggris dan penutur bahasa Prancis. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa instrumen tes tersebut memiliki DIF (Differential Item Functioning) atau 

bias butir yang signifikan serta memiliki tingkat reabilitas yang tinggi dalam 

identifikasi tiap butir soalnya. 

Haryati (2006) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Soal-soal 

Biologi Kelas VII SMP Semester Gasal pada Buku Pegangan Guru Se-Kabupaten 

Pati. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan tingkat validitas 

11 
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soal, terdapat 13 butir soal atau 22% soal memiliki tingkat validitas cukup, 32 

butir soal atau 53% soal memiliki tingkat validitas rendah, dan 15 butir soal atau 

25%  soal tidak valid. Berdasarkan daya pembeda soal, terdapat 21 butir soal atau 

35% soal memiliki daya pembeda yang baik, 24 butir soal atau 40% soal memiliki 

daya pembeda cukup, dan 15 butir soal atau 25% soal memiliki daya pembeda 

jelek. Berdasarkan tingkat kesukaran soal, terdapat 12 butir soal atau 20% soal 

berkategori mudah, 44 butir soal atau 73% soal berkategori sedang, dan 4 butir 

soal atau 7% soal berkategori sukar. Berdasarkan keefektifan pengecohnya, 

terdapat 54 butir soal atau 90% soal memiliki pengecoh yang efekif dan 6 butir 

soal atau 10% soal memiliki pengecoh yang tidak efektif. 

Rahmah (2008), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Butir Soal 

Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Sains-Biologi Kelas VII Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2005/2006 di Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa soal yang dianalisis memiliki tingkat validitas soal yang 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 butir soal yang memiliki validitas 

sangat rendah dan 12 butir soal memiliki validitas rendah. Berdasarkan 

reabilitasnya, soal tersebut sudah realiabel. selain itu, soal tersebut memiliki 

tingkat kesukaran sedang, daya pembeda cukup, serta onjektifitas soal yang baik. 

Said (2009), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Item Soal 

Pilihan Ganda Kelas X Semester Gasal Tahun Pelajaran 2008/2009 SMA 2 Kudus 

Berdasarkan Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda. Hasil Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dari 40 butir soal yang dianalisis berdasarkan tes bahasa 

komunikatif, terdapat 11 butir soal yang komunikatif dan 29 butr soal yang tidak 
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komunikatif. Analisis tingkat kesukaran yang telah dilakukan terhadap 11 soal 

yang komunikatif, terdapat 6 butir soal atau 54% soal berkategori mudah, dan 5 

butir soal atau 54,4% soal berkategori sedang. Berdasarkan analisis daya pembeda 

soal, diketahui bahwa dari 11 butir soal yang dianalisis, terdapat 4 butir soal atau 

36% soal berkategoi jelek, 5 butir soal atau 45,4% soal berktegori cukup,  dan 2 

butir soal atau 18% soal berkategori baik. Penelitin ini menyimpulkan bahwa 11 

butir soal yang komunikatif tersebut belum memeiliki kualitas yang baik. 

Silvester dan Tipay (2009), melakukan penelitian yang berjudul Item 

Response Theory and Classical test Theory: An Empirical Comparison of Item/ 

Person Statistics in a Biological Science Test. Penelitian ini membandingkan hasil 

analisis soal yang menggunakan IRT (Item Response Theory) dengan analisis 

yang menggunakan CTT (Classical Test Theory). Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa berdasarkan analisis statistik terdapat 60 butir soal biologi 

yang dianalis menggunakan IRT (Item Response Theory) terdapat 2 butir soal 

yangg tidak cocok digunakan untuk mengevaluasi. Sementara, analisis yang 

dilakukan dengan CTT (Classical test Theory) menunjukkan ada 27 butir soal 

yang harus direvisi karena memiliki daya pembeda soal yang rendah. 27 butir soal 

tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pengecoh soal untuk mengetahui 

keefektifan pengecohnya. Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan hasil 

analisis pada tingkat kesukara soal dengan menggunakan dua teori tersebut. 

Analisis tingkat kesukaran soal menggunakan CTT (Classical Test Theory) 

menunjukkan  bahwa terdapat 3 butir soal yang tergolong mudah, 54 butir soal 

sedang, dan 3 butir soal sukar. Adapun analisis yang dilakukan dengan 
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meggunakan IRT (Item Response Theory) menunjukkan ada 24 butir soal yang 

tergolong mudah, 2 butir soal sedang, dan 34 butir soal sukar. Berdasarkan 

analisis validitas dan reliabilitas soal, penelitian ini menunjukkan bahwa soal 

tersebut sama-sama memiliki tingkat validitas dan reliabilitas tinggi, baik 

dianalisis menggunakan CTT (Classical Test Theory) maupun dianalisis 

menggunkana IRT (Item Response Theory). Secara keseluruhan, temuan dari 

penelitian eksperimen ini tidak mampu membuktikan bahwa CTT lebih rendah 

kuualitasnya daripada IRT atau sebaliknya. Karena kedua teory pengukuran 

tersebut menunjukkan hasil analisis yang hampir sama, baik dari segi 

perbandingan hasil statistik berdasarkan tingkat kesukaran soal, daya pembeda 

soal, reabilitas dan validitas soal, maupun analisis bias butir. 

Anggun Arifatuzzakiyah (2010) melakukan penelitian Analisis Butir Soal 

Ulangan Akhir Semester (UAS) mata pelajaran Ekonomi Kelas PSIS Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2009/2010 (Studi Kasus di SMA Negeri I Pemalang). Hasil  

penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis kesesuaian soal ulangan 

dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku yaitu prosentase >66,67 

termasuk kategori tinggi, 33,34% - 66,66% termasuk kategori sedang, dan 

<33,33% termasuk kategori rendah. Analisis berdasarkan Penyebaran soal 

terdapat jenjang pemahaman (C2) sejumlah 20 butir soal dengan prosentase 

44,44%. Selanjutnya jenjang pemahaman (C1) sejumlah 16 butir soal dengan 

prosentase 35,56% dan jenjang aplikasi (C3) sejumlah 9 butir soal dengan 

prosentase 20%.  
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Analisis validitas soal dari 40 butir soal pilihan ganda yang dianalisis 

ditemukan 35 butir soal (87,5%) dinyatakan valid, artinya soal tersebut dapat 

mengukur kemampuan yang diharapkan, dan 5 butir soal (12,5%).  sedangkan dari 

analisis berdasarkan  daya beda terdapat prosentase yang besar terdapat 22 butir 

soal (55%) dengan kriteria jelek, 13 butir soal (32,5%) dengan kriteria cukup, dan 

5 butir soal (12,5%) dengan kriteria baik. Analisis tingkat kesukaran soal 

menunjukkan prosentase yang paling besar yaitu dari 40 butir soal pilihan ganda 

terdapat 23 butir soal (57,5%) dengan kriteria mudah, 14 butir soal (35%) dengan 

kriteria sedang, dan 3 biutir soal (7,5%) dengan kriteria sukar. Sedangkan 

efektivitas distraktor pada soal pilihan ganda termasuk dalam kriteria tidak efektif. 

Hal tersebut terjadi karena prosentase soal paling banyak berkriteria tidak efektif, 

yaitu dari 40 butir soal pilihan ganda, 28 butir soal (70%) dengan kriteria tidak 

efektif dan 12 butir soal (30%) dengan kriteria efektif.
 

Fikriana Nafi’a (2011) melakukan penelitian tentang Kelayakan Butir Soal 

Pilihan Ganda Ulangan Akhir Semester Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Batang tahun Pelajaran 

2009/2010 (Analisis Tingkat kelayakan, daya pembeda, dan pengecoh soal). Hasil 

penelitiannya yaitu tentang analisis butir soal dilihat dari segi tingkat kesukaran, 

validitas soal dan pengecoh soal di sekolah RSBI, SSN, Akreditasi A dan 

Akreditasi B. Berdasarkan analisis tingkat kesukaran dapat ditemukan bahwa soal 

ulangan akhir semester genap SMPN se-Kabupaten Batang memiliki tingkat 

kesukaran yang mudah, dan memiliki kualitas yang kurang baik. Berdasarkan 

analisis daya pembeda, secara umum kualitas soal yang tergolong soal yang jelek  
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karena hampir di semua sampel sekolah mempunyai kualitas daya pembeda yang 

jelek. Dari analisis berdasarkan kualitas pengecoh soalnya, soal ulangan tersebut 

telah memiliki pengecoh soal yang berfungsi dengan baik dan efektif.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki persamaan 

dan perbedaan masing-masing dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Persamaan semua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis 

secara umum terletak pada topik penelitian yang dilakukan. Penelitian sama-sama 

melakukan analisis butir soal evaluasi untuk mengetahui kualitas soal evaluasi 

yang digunakan. Persamaan lain antara penelitian ini dan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut ini. 

Berdasarkan aspek butir soal yang dianalisis, penelitian yang dilakukan 

Haryati, dan penelitian yang dilakukan Silvestre dan Tipay memiliki persamaan 

dengan penelitian ini. Penelitian tersebut sama-sama menganalisis tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh soal. persamaan penelitian 

berdasarkan aspek butir soal yang dianalisis juga terdapat pada penelitian yang 

dilakukan Said dan penelitian yang dilakukan Rahmah,  namun persamaannya 

hanya pada dua aspek, yakni analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

 Berdasarkan pendekatan atau teori analisis yang digunakan, penelitian 

yang dilakukan oleh Silvestre dan Tipay, Haryani, Rahmah, Said, Arifatuzzakiyah 

dan Nafia memiliki persamaan dengan penelitian ini. penelitian tersebut sama-

sama menggunakan teori analisis butir soal. 

Selain persamaan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini tentunya 

memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan 
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penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut ini. 

Penelitian Budgell, dkk. memiliki perbedaan dengan ini dalam objek 

penelitian, aspek yang dianalisis, dan pendekatan atau teori analisis yang 

digunakan. Penelitian Budgell menganalisis butir soal evaluasi berdasarkan DIF 

atau bias butir dalam instrume penilaian menerjemahkan dengan menggunakan 

teori respon  butir atau Item Response Theory (IRT). Adapun penelitian yang 

dilakukan penulis menganalisis butir soal pilihan ganda berdasarkan  kesesuaian 

soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, penyebaran soal, 

validitas soal, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal dalam soal 

ulangan akhir semester Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Haryanti dan penelitian yang 

dilakukan penulis juga terletak pada objek penelitian dan aspek analisis butir 

soalnya. Haryanti menganalisis soal-soal Mata Pelajaran Biologi kelas VII pada 

buku pegangan guru, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis 

butir soal pilihan ganda pada soal ulangan akhir semester Mata Pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas X. Berdasarkan aspek yang dianalisis, penelitian yang 

dilakukan Haryanti menganaliasis tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas 

pengecoh soal, serta validitas dan reabilitas soal. Adapun penelitian yang 

dilakukan penulis  memfokuskan analisisnya pada kesesuaian soal dengan 

kompetensi dasar pada kurikulum, penyebaran soal, validitas soal tingkat 

kesukaran, daya pembedan, dan efektivitas pengecoh soal. Perbedaan lain antara 

kedua penelitian ini terletak pada paparan hasil penelitiannya. Penelitian yang 
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dilakukan Haryanti hanya memaparkan hasil analisis tiap butir soal yang telah 

disebutkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arifatuzzakiyah memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu  meneliti kelas XI sedangkan penulis meneliti kelas X. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nafia dengan penulis adalah Nafia 

hanya meneliti tentang tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal dan kualitas 

pengecoh soal pada kelas VIII.  Penelitian yang dilakukan Said hanya 

memaparkan tentang tingkat kesukaran dan daya pembeda saja. 

Adapun penelitian yang dilakukan penulis memaparkan hasil analisis tiap 

butir soal dilihat dari segi kesesuaian soal dengan kompetensi dasar pada 

kurikulum, penyebaran soal, validitas soal, daya pembeda soal, tingkat kesukaran 

soal dan efektifitas distraktor atau pengecoh soal.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-Teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai evaluasi 

pendidikan, hubungan evaluasi, pengukuran dan penilaian, tujuan penelitian, dan 

pendekatan penelitian dan alat-alat penelitian. 

2.2.1 Evaluasi Pendidikan 

Menurut Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Sudijono (2009:1), 

“Evaluation refer to act or process to determining the value of something” maka, 

istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan 

atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu sedangkan, evaluasi 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
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Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat  (1) dalam Sukardi (2009:1), evaluasi 

dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai 

bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu  terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. 

Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi 

pendidikan sebagai berikut: 

Evaluasi Pendidikan adalah: 

1. Proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

2. Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) bagi 

penyempurnaan pendidikan. (Sudijono 2009:2) 

2.2.2 Hubungan Evaluasi, Pengukuran, dan Penilaian 

Menurut Sudrajat (2008) evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk 

melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, 

berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi 

pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (value judgment). 

Sedangkan pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha 

memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik 

telah mencapai karakteristik tertentu. 

Penilaian (assesment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil 

belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) 

peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau 
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prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif 

(pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). 

Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif 

tersebut. 

Secara khusus, dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan 

untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis 

kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar 

mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Melalui penilaian dapat diperoleh 

informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan 

belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan 

informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, kesulitan peserta 

didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikulum itu 

sendiri. 

Menurut Arikunto (2005:3) mengukur adalah membandingkan sesuatu 

dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif sedangkan, menilai adalah 

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian 

dalam penelitian  ini bersifat kualitatif.  Jadi, mengadakan evaluasi meliputi kedua 

langkah tersebut, yakni mengukur dan menilai. 

2.2.3 Tujuan Penilaian 

Menurut Sudrajat (2008) penilaian memiliki tujuan yang sangat penting 

dalam pembelajaran, diantaranya adalah: 

1. Sebagai grading, penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan 

kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. 
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Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan 

dibandingkan dengan anak yang lain. Karena itu, fungsi penilaian untuk 

grading ini cenderung untuk membandingkan anak dengan anak yang lain 

sehingga lebih mengacu norma (norm-referenced assessment). 

2. Sebagai alat seleksi, penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta 

didik yang masuk dalam  kategori tertentu dan yang tidak. Selain itu juga 

memisahkan peserta didik yang boleh masuk ke sekolah tertentu atau yang 

tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang 

dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. 

3. Sebagai bimbingan, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar 

peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, 

membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan 

program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. 

4. Sebagai alat diagnosis, penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu 

remidiasi atau pengayaan. 

5. Sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan 

berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah 

tes bakat atau tes potensi akademik. 

Penilaian yang bertujuan untuk seleksi, bimbingan, dan diagnosis 

merupakan peranan utama dalam penilaian. Sesuai dengan tujuan tersebut, 
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penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tidak langsung mampu 

melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran. Untuk menilai 

sejauh mana siswa telah menguasai beragam kompetensi, tentu saja berbagai jenis 

penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, seperti 

unjuk kerja/kinerja (performance), penugasan (proyek), hasil karya (produk), 

kumpulan hasil kerja siswa (portofolio), dan penilaian tertulis (paper and pen 

test). Jadi, tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara 

komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik dilihat ketika saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya, dengan 

menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan 

dapat dicapai peserta didik. 

2.2.4 Pendekatan Penilaian 

Menurut Sukardi (2009: 22-23) dilihat dari aspek bagaimana hasil suatu 

tes dan prosedur evaluasi pengukuran diinterpretasikan oleh seorang guru atau 

evaluator, secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1) norm-

referenced, 2) criterion referenced, dan 3) objective-reverenced measurement. 

1. Norm-referenced measurement pada umumnya disebut pula sebagai penilaian 

acuan normatif, merupakan pengukuran yang mendeskripsikan penampilan 

atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain dalam kelompok 

atau kelasnya. 

Contoh: seorang siswa yang apabila terjun kelompok A termasuk “hebat’, 

mungkin jika pindah ke kelompok lain hanya menduduki kualitas “ sedang” 

saja.  
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2. Criterion preferenced measurement atau disebut juga penilaian acuan patokan. 

Dikatakan demikian apabila posisi siswa merupakan hasil penampilannya 

dalam mengerjakan suatu tes pengukuran.  

Contoh: siswa dibandingkan dengan standar tertentu, dibandingkan dengan 

standar tertentu.   

3. Cara interpretasi lain yang masih belum banyak dikenalkan oleh para 

evaluator yaitu objective referenced measurement atau penilaian terhadap 

siswa didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh seorang 

evaluator. Pada acuan ini interpretasi bukan pada norma maupun patokan atau 

kriteria, tetapi berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Pengukuran ini 

interpretasinya mirip dengan acuan patokan, tetapi tidak mencakup semua 

domain tugas yang biasa dinyatakan dalam criterion referenced measurement. 

Pada pelaksanaan KTSP, pendekatan penilaian yang digunakan adalah 

penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Dalam hal ini prestasi 

peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan 

suatu kompetensi. Meskipun demikian,  kadang-kadang dapat digunakan penilaian 

acuan  norma, untuk maksud khusus tertentu sesuai dengan kegunaannya, seperti 

untuk memilih peserta didik masuk rombongan belajar yang mana, untuk 

mengelompokkan peserta didik dalam kegiatan belajar, dan untuk menyeleksi 

peserta didik yang mewakili sekolah dalam lomba antarsekolah (Muslich 2007: 

50). 
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2.2.5 Alat-Alat Penilaian 

Secara umum Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara 

lebih efektif. Alat juga disebut sebagai instrumen sehingga alat evaluasi juga 

disebut sebagai instrumen evaluasi(Arikunto:25). Alat evaluasi yang digunakan 

dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu  Teknik Tes dan Teknik Nontes. 

1. Teknik Tes 

a. Pengertian Tes 

Adanya perbedaan individual akan menentukan berhasil tidaknya suatu 

individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini akan 

berakibat pula akan adanya prestasi kerja maupun belajar. Senada dengan 

adanya perbedaan individu itu, maka perlu diciptakan alat untuk mendiagnosis 

atau mengukur keadaan individu, dan alat ukur tersebut adalah tes. 

Secara harfiah kata ”tes” berasal dari bahasa prancis kuno yaitu 

”testum” yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia 

(maksudnya adalah dengan menggunakan piring akan diperoleh jenis-jenis 

logam mulia yang nilainya sangat tinggi) dalam bahasa Inggris ditulis dengan 

test yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ”tes”, ”ujian” atau 

”percobaan” (Sudijono 2009: 65-66). 

Menurut Arikunto (2005:53) tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan, sedangkan pengertian tes 

menurut Thoha (1990:45) sebagai alat pengukuran berupa pertanyaan, 
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perintah dan petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk mendapatkan 

respon sesuai dengan petunjuk tersebut  selain itu, menurut Daryanto 

(1997:49) tes juga diartikan sebagai serentetan pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan  intelegensi dan kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Terdapat beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan 

dengan uraian di atas yaitu testing, testee, dan tester. Testing berarti waktu 

saat dilaksanakannya tes atau peristiwa saat berlangsungnya penilaian dan 

pengukuran. Testee merupakan responden yang sedang mengerjakan tes. 

Sedangkan, tester merupakan orang yang diserahi untuk melaksanakan 

pengambilan tes terhadap responden (Arikunto 2005:53) 

b. Prinsip-Prinsip dasar Tes Hasil belajar 

Menurut Purwanto (1986:31-33), ada beberapa prinsip dasar yang 

perlu diperhatikan di dalam menyusun tes hasil belajar, agar tes tersebut 

benar-benar dapat mengukur tujuan pelajaran yang telah diajarkan, atau 

mengukur kemampuan dan atau keterampilan siswa yang diharapkan setelah 

siswa menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu. Prinsip-prinsip dasar yang 

perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

1) Tes tersebut hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar 

(Learning outcomes) yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional. 

2) Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan pelajaran 

yang telah diajarkan. 
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3) Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk 

mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. 

4) Desain harus sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan.  

c. Fungsi Tes 

Menurut Hidayati (http://rosyidatulhidayati.blogspot.com) secara 

umum ada dua macam fungsi tes yaitu: 

1) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini berfungsi 

mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh 

peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam 

jangka waktu tertentu. 

2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran yang telah 

ditentukan dapat dicapai 

d. Macam Tipe Tes  

Cara yang dilakukan untuk mengukur prestasi belajar siswa ditinjau dari 

penyiapan alat  tes yang digunakan dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu: 

1) Pengukuran yang menggunakan Tes Buatan Guru 

Bentuk tes yang dibuat oleh guru bisa sangat bervariasi misalnya tes 

tertulis, tes lisan, tes kinerja dan sikap. Pengukurannya lebih menekankan 

untuk mendapatkan informasi proses pembelajaran siswa dari hari ke hari. Tes 

buatan guru didasarkan pada isi dan tujuan khusus untuk kelas atau sekolah 

ditempat guru itu mengajar. Dalam hal ini dikembangkan oleh guru dengan 

sedikit atau tanpa bantuan dari luar. Selain itu biasanya menggunakan item-
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item soal yang belum pernah diujicobakan, dianalisis atau direvisi sebelum 

menjadi bagian dari tes tersebut(Arikunto 2005: .  

2) Pengukuran yang menggunakan Tes Standar 

Menurut Lababa (2008) tes standar adalah tes dimana soal-soalnya sudah 

mengalami proses analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk membuat tes standar adalah 1) 

menentukan tujuan tes, 2) menentukan acuan yang akan dipakai oleh tes 

(kriteria/norma), 3) membuat kisi-kisi, 4) memilih soal-soal dari kumpulan 

soal yang sudah ada sesuai dengan kisi-kisinya. Apabila soal yang diambil 

merupakan soal baru, maka soal-soal tersebut harus melalui tahap telaah 

secara kualitatif, revisi, uji coba, analisis hasil uji coba sehingga diperoleh soal 

yang baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. 

Pada tes standar, soal dan penskorannya harus lebih objektif dan mudah 

dilakukan sehingga pada umumnya hanya menggunakan satu jenis penilaian 

saja yaitu tes tertulis, khususnya bentuk soal pilihan ganda. Hal ini disebabkan 

tes standar digunakan untuk keperluan yang lebih luas dan umum, misalnya 

tes untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, tes untuk melihat daya 

serap siswa, tes pemantauan mutu siswa dan sebagainya. 

Bentuk tes standar telah mengalami standarisasi, yakni proses validasi 

dan reliabilitasi, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan reliabel untuk 

suatu tujuan dan bagi kelompok tertentu. Pada tes standar, soal dan 

penskorannya harus lebih obyektif dan mudah dilakukan. Dengan demikian, 



28 

 

tes standar adalah tes dimana soal-soalnya sudah mengalami proses analisis 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Menurut Purwanto (1990:35-36), Achievement test yang biasa dilakukan 

oleh guru dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni tes lisan (oral test) dan 

tes tertulis (written test). Tes tertulis dapat dibagi atas tes essay atau essay 

examination dan tes objektif atau short-answer test. Adapun pemaparannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Tes Esai 

Tes esai ialah tes yang berbentuk pertanyaan lisan, yang jawabannya 

merupakan karangan (essay) atau kalimat yang panjang. Panjang-pendeknya 

kalimat atau jawaban tes itu relatif, sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan 

si penjawab (Purwanto, 1986:445)  

Menurut Sukardi (2009:101) Tes esai memiliki beberapa kelebihan, 

yakni tes esai dapat digunakan untuk menilai hal-hal yang berkaitan erat 

dengan beberapa butir berikut ini : 

1) Mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam 

jawaban item secara tepat.  

2) Mengukur kemampuan siswa dalam menjawab melalui kata dan bahasa 

mereka sendiri. 

3) Mendorong siswa untuk mempelajari, menyusun, merangkai dan 

menyatakan pemikiran siswa secara aktif.  

4) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat mereka sendiri. 
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5) mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami dan mendalami suatu 

permasalahan atas dasar pengetahuan yang diajarkan di dalam kelas. 

Disamping beberapa kelebihan, tes esai juga memiliki beberapa kelemahan, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Dalam memeriksa jawaban pertanyaan esai, ada kecenderungan pengaruh 

subjektif yang selalu muncul dala pribadi seorang guru. ini terjadi, 

utamanya ketika telah terjadi hubungan moral yang baik antara para guru 

dengan siswa. 

2) Pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru atau elevator cenderung 

kurang bisa mencakup seluruh materi yang telah diberikan. 

3) Bentuk pertanyaan yang memiliki arti ganda, sering membuat kesulitan 

pada siswa sehingga memunculkan unsur-unsur menerka dan menjawab 

dengan ragu-ragu, ditambah lagi aspek mana yang ditekankan juga sukar 

dipastikan.  

b. Tes Objektif 

Menurut Purwanto (1986:47) Tes objektif ialah tes yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, dinilai oleh 

siapa pun akan menghasilkan skor yang sama. Tes ini disebut juga short-

answer test karena jawabannya pendek-pendek dan ringkas. 

Bentuk tes objektif ada beberapa macam, penjelasannya adalah sebagai 

berikut:  

1) Complection Type Test, terdiri atas: 

a) Complection Test (tes melengkapi),  
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yaitu soal tes yang terdiri atas kalimat-kalimat yang bagian-bagiannya 

yang dihilangkan.  Bagian yang hilang tesebutlah yang harus diisi oleh 

murid.  

contoh : Bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia adalah ........ 

b) Fill-In (mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan).   

yaitu soal tes yang terdiri atas kalimat-kalimat yang bagian-bagiannya 

yang dihilangkan namun kalimat-kalimat tersebut berangkai dan memuat 

banyak isian dan bagian yang hilang tesebutlah yang harus diisi oleh 

murid.  

contoh  Di mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan..........(1) 

yang mengandung.........(2) berguna untuk 

menghancurkan................(3) kemudian ditelan melalui .........(4) 

dst. 

2) Selection Type Test (tes yang menjawabnya dengan mengadakan pilihan) 

yang terdiri atas: 

a) True-False (benar-salah),  

yaitu soal yang berupa pernyataan-pernyataan(statement) yang terdiri 

dari benar dan salah. Kemudian orang yang ditanya bertugas 

menjawabnya dengan melingkari pada huruf B jika pernyataanya betul 

dan melingkari huruf jika pernyataannya salah.  

contoh :  

B   S    Presiden Indonesia saat ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. 

B   S    Semarang adalah Ibukota dari Indonesia.  
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b) Multiple Choice (pilihan berganda),  

yaitu tes yang berisi suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu 

pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya harus memilih 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Beberapa 

kemungkinan jawaban(option) terdiri dari satu jawaban yang benar dan 

beberapa pengecoh.  

contoh :  

1. Mobil dapat digolongkan sebagai :  

a. Kata sifat  
b. kata bilangan  
c. kata benda 
d. kata kerja  

 
c) Matching (menjodohkan) 

Matching atau menjodohkan yaitu soal yang terdiri dari satu seri 

pertanyaan dan satu seri jawaban.  Masing-masing pernyaan 

mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas untuk 

murid adalah mencari dan menempakan jawaban-jawaban, sehingga 

sesuai atau cocok dengan pertanyaannya.  

contoh : pasangkanlah pernyataan yang ada pada lajur kiri dengan ada 

pada lajur kanan dengan cara menempatkan huruf yang 

terdapat dimuka lajur kiri pada titik-titik yang disediakan di 

lajur kanan.  

a. Indonesia beribukota di.......  1 .Tokyo 

b. Jepang beribukota di............  2. Indonesia 
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c. Rusia beribukota di ............  3. Moskow 

Menurut Suharsimi (2005:164-165) Tes objektif memiliki beberapa 

kelebihan antara lain sebagai berikut.  

1) Mengandung lebih banyak segi-segi positif, misalnya lebih 

representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat 

dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik segi siswa 

maupun segi guru yang memeriksa. 

2) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan 

kunci tes bahkan alat –alat hasil kemajuan teknologi. 

3) Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. 

4) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi.  

Kelemahan-kelemahannya antara lain sebagai berikut: 

1) Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena 

soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-

kelemahan yang lain. 

2) Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya 

pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental 

yang tinggi.  

3) Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. 

4) “Kerja sama” antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih 

terbuka.  

Berikut ini sebuah tabel mengenai perbedaan tes objektif dan tes esai: 
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Tabel 2.1 Perbedaan Tes Objektif dan Tes Esai. 

Ditinjau dari Tes Objektif Tes Esai 
Taksonomi hasil yang 
diukur 

Baik untuk mengukur 
hasil belajar tingkat: 
pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi, dan 
analisis 
Tidak cocok untuk 
tingkat sintesis dan 
evaluasi 

Tidak efisien untuk 
pengetahuan(knowledge) 
Baik untuk pemahaman, 
aplikasi dan analisis. 
Sangat baik untuk tingkat 
sintesis dan evaluasi 

Sampling/ Isi bahan Karena menggunakan 
Jumlah butir yang banyak 
sehingga dapat mewakili/ 
mencakup bahan 
pelajaran yang luas pula 

Karena menggunakan 
jumlah soal yang relatif 
kecil, hanya mencakup 
bahan materi yang 
terbatas.  

Persiapan membuat soal Mempersiapkan soal 
adalah sukar dan 
memakan waktu. 

Mempersiapkan butir 
soal yang baik adalah 
sukar, tetapi lebih mudah 
daripada mempersiapkan 
soal objektif.  

Penskoran Objektif, sederhana, dan 
realibilitas tinggi. 

Subjektif, sukar dan 
kurang reliabel 

Kemungkinan Mendorong siswa untuk 
mengingat, 
menginterpretasikan dan 
menganalisis ide-ide 
orang lain 

Mendorong siswa untuk, 
mengorganisasi, 
menginterpretasikan ide-
idenya sendiri.  

 Sumber : Purwanto, 1986:47)  

2. Teknik Nontes 

Teknik Nontes meliputi : 

a. Skala bertingkat (rating scale)  

yaitu skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka 

terhadap suatu pertimbangan. 

contoh: skor atau biji yang diberikan oleh guru di sekolah untuk 

menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Siswa yang mendapat skor 
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8, digambarkan di tempat yang lebih kanan dalam skala, daripada 

penggambaran skor 5.  

b. Kuesioner(quesionair)/angket  

yaitu sebagai sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden( 

atau orang yang akan dukur). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui 

tentang keadaan/ data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau 

pendapatnya, dll.  

1. Kuesioner ditinjau dari segi siapa yang menjawab, dibedakan menjadi 

2 yaitu; 

a. Kuesioner langsung yaitu kuesioner dikirimkan dan diisi oleh 

orang yang dimintai jawaban tentang dirinya.  

b. Kuesioner tidak langsung yaitu kuesioner yang dikirimkan dan 

diisi oleh bukan orang yang diminta keterangannya.  

2. Kuesioner dari segi cara menjawab, dibedakan menjadi 2 yaitu: 

b. Kuesioner tertutup yaitu, kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya 

tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. 

c. Kuesioner terbuka yaitu, kuesioner yang disusun sedemikian rupa 

sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya.  

c. Daftar cocok (check list)  

yaitu deretan pernyataan (yang biasanya singkat-singkat), di mana 

responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) di 

tempat yang telah disediakan. 
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d. Wawancara (Interview)  

yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 

dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Maksud sepihak yaitu 

karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama 

sekali untuk mengajukan pertanyaan.  

Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu,  

1. Wawancara bebas, yaitu wawancara dimana responden mempunyai 

kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh 

patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. 

2. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh subjek 

evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun 

terlebi dahulu.  

e. Pengamatan(Observation) 

yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

secara teliti serta pencatatan secara sistematis. 

Observasi dibagi menjadi 3 yaitu, 

1. Observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, 

tetapi dalam pada pengamat memasuki dan mengkuti kegiatan 

kelompok yang sedang diamati. 

2. Observasi sistemik, yaitu observasi dimana faktor-faktor yang diamati 

sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya.  

3. Observasi eksperimental, yaitu observasi yang terjadi jika pengamat 

tidak berpartisipasi dalam kelompok.    
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f. Riwayat Hidup   

yaitu gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa 

kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi 

akan menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap 

dari objek yang dinilai.  

 

2.2.6 Analisis Butir Soal 

Analisis soal adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

meningkatkan mutu suatu tes, baik mutu suatu keseluruhan tes atau mutu tiap 

butir soal yang menjadi bagian dari tes itu. Analisis soal dilakukan untuk 

mengetahui berfungsi tidaknya soal. Analisis soal bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang buruk. Menurut Basri 

(2008) tujuan utama analisis soal adalah untuk menguji mutu soal, pengujian mutu 

soal yang dapat memberikan informasi tentang karakteristik setiap butir soal, hasil 

analisis dapat digunakan untuk menguji apakah soal diperkirakan akan berfungsi 

dan telah berfungsi dengan baik. Soal yang baik adalah soal yang dibuat 

berdasarkan kisi-kisi yang dibuat sebelumnya dan memenuhi kaidah penulisan 

soal. Suatu soal dapat ditelaah kesesuaiannya dengan tuntutan kisi-kisi, dan soal 

pilihan ganda pokok soal (item) jangan memberikan ke arah jawaban yang benar, 

pilihan jawaban harus homogen dan logis. 

Suatu tes juga dapat dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika 

memenuhi hal-hal dibawah ini, antara lain: 
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2.2.6.1 Kesesuaian antara butir soal dengan kompetensi dasar pada 

kurikulum yang berlaku.  

Kesesuaian antara soal tes dengan kompetensi yang dibuat adalah suatu 

keharusan. Persamaan dengan antara soal dengan kompetensi dasar akan 

menciptakan soal yang berkualitas karena soal dapat dijadikan alat untuk 

mengukur kompetensi siswa di masing-masing kompetensi dasar pada 

kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

2.2.6.2 Penyebaran Soal 

Berdasarkan taksonomi Bloom dikategorikan dalam enam jenjang kognitif 

yaitu hafalan, pemahaman, penerapan/ aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Kedua aspek yang pertama adalah jenjang kognitif rendah dan keempat aspek 

yang kedua adalah jenjang kognitif tingkat tinggi. 

a. Jenjang soal mengingat kembali (Recall); C1 

Dalam soal mengingat kembali ini siswa diminta untuk mengingat 

kembali satu atau lebih fakta-fakta yang sederhana.    

b. Jenjang soal Pemahaman (comprehension); C2 

Dengan pemahaman siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. 

c. Jenjang soal Penerapan (application); C3 

Untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan 

untuk menyeleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, hokum, dalil, 

aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru 

dan menerapkannya secara benar. 
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d. Jenjang soal analisis (analysis); C4 

Dalam tugas analisis ini siswa diminta untuk menganalisis suatu 

hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. 

e. Jenjang soal sintesis (synthesis); C5 

Soal sintesis meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun 

kembali (reorganize) hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu 

struktur baru. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini 

siswa diminta untuk melakukan generalisasi. 

f. Jenjang soal evaluasi (evaluation); C6 

Soal evaluasi meminta siswa untuk membuat keputusan atau 

menyatakan pendapat khususnya tentang kualitas. Apabila penyusun soal 

bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus 

yang diajukan oleh penyusun soal. 

2.2.6.3 Validitas Butir Soal atau Validitas Item 

Validitas sering diartikan sebagai kesahihan. Suatu alat ukur disebut valid 

bilamana alat ukur tersebut memiliki isi yang layak mengukur objek yang harus 

diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini ada kesesuaian antara 

alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. 

 Suatu teknik tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi (disebut 

valid),  jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan 

diukur. Hal ini sesuai dengan yang  dikatakan oleh Cronbach dalam Purwanto 
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(1986:177), ”How well a test or evaluative technique does the job that it is 

employed to do.”  

 Pengertian umum untuk validitas butir adalah demikian sebuah butir(item) 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. 

Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item 

memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan 

skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan korelasi sehingga untuk mengetahui 

validitas item digunakan rumus korelasi (Arikunto 2005:76). 

2.2.6.4 Daya Beda Soal 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Bagi suatu soal yang dijawab 

benar oleh siswa pandai maupun siswa kurang pandai, maka soal tersebut tidak 

baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua siswa 

tidak dapat menjawab soal tersebut, maka dapat dikatakan soal tersebut jelek 

karena tidak mempunyai daya pembeda. 

Indeks daya beda menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal dengan 

fungsi tes secara keseluruhan. Angka yang menunjukkan besarnya daya beda 

berkisar antara -1 sampai dengan +1. Tanda negatif menunjukkan bahwa peserta 

tes yang kemampuannya rendah dapat menjawab benar, sedangkan peserta tes 

yang kemampuannya tinggi menjawab salah. Dengan demikian indeks daya 

pembedanya negatif menunjukkan terbaliknya kualitas peserta. 
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2.2.6.5 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena diluar jangkauannya. Ada beberapa alasan untuk menyatakan tingkat 

kesukaran soal. Bisa saja tingkat kesukaran soal ditentukan oleh kedalaman soal 

dan kompleksitas. 

Dalam hal ini, bermutu tidaknya butir-butir tes hasil belajar dapat 

diketahui dari derajat kesukaran soal yang dimiliki oleh masing-masing butir soal 

tersebut. Butir-butir soal tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir soal yang 

baik, jika butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dengan 

kata lain, taraf kesukaran soal tersebut adalah sedang/ cukup. Angka yang dapat 

memberikan petunjuk taraf kesukaran soal itu dikenal dengan istilah ”Difficulty 

Index”, dalam evaluasi belajar umumnya dilambangkan huruf P (proportion). 

2.2.6.6 Efektivitas Distraktor 

Pilihan jawaban dalam soal jumlahnya berkisar antara 3 sampai 5 opsi. 

Selain itu juga terdapat kemungkinan satu jawaban benar dari ke lima alternatif 

jawaban tersebut. Sedangkan sisanya merupakan jawaban yang salah. Jawaban 

yang salah itu yang biasa dikenal dengan istilah distraktor atau pengecoh. 

Berdasarkan penyebaran soal pada masing-masing jawaban dapat 

ditentukan apakah pengecoh (distraktor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik 

atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testee berarti pengecoh 
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itu jelek, terlalu mencolok dan menyesatkan. Sebaliknya distraktor dapat 

dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik 

yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau 

kurang menguasai bahan. 

Menurut Daryanto (1997:77) yang dimaksud pola jawaban soal adalah 

distribusi testee dalam hal menentukan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. 

Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh (distraktor) dapat 

berfungsi sebagai pengecoh yang baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih 

sama sekali oleh testee, berarti pengecoh tersebut buruk. Sebaliknya, pengecoh 

dapat dikatakan baik jika pengecoh mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta 

tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan untuk dipilih 

sebagai jawaban soal.  

 

2.3 Kerangka berpikir 

Kegiatan evaluasi mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, 

khususnya dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui 

hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari hasil tersebut dapat 

ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Alat evaluasi yang sering 

digunakan dalam proses pembelajaran adalah tes. Tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara, atau aturan-aturan yang telah ditentukan (Arikunto 

2005:53). 
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Suatu tes yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya 

validitas, daya beda soal, tingkat kesukaran, efektivitas distraktor, dan penyebaran 

soal. Disamping itu soal-soal tes juga harus sesuai dengan  kompetensi dasar yang 

terkandung dalam kurikulum yang berlaku. Karena kurikulum menjadi pedoman 

setiap guru dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga pelajaran yang diterima 

siswa juga sesuai dengan kurikulum yang ada. Apabila soal-soal  ujian akhir 

semester tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum, 

maka ujian akhir semester sebagai alat evaluasi tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Oleh karena itu, soal-soal ujian akhir semester perlu dikaji apakah soal-

soal tersebut memenuhi kriteria sebagai soal yang baik atau tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir 

Analisis butir soal 

Syarat yang harus dipenuhi sebagai soal yang baik: 
 

a. Kesesuaian antara butir soal dengan kompetensi dasar pada 
kurikulum yang berlaku 

b. Penyebaran soal 

c. Validitas butir soal  

d. Daya beda soal 

e. Tingkat kesukaran 

f. Efektivitas distraktor 

Kualitas Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Tahun ajaran 2010/2011 

(Studi Kasus di SMK Muhammadiyah Ungaran) 
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1.7 Hipotesis  

Kerangka berpikir di atas menghasilkan sebuah hipotesis bahwa hasil 

analisis butir soal ganda ulangan akhir semester gasal Mata Pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia SMK kelas X akan memiliki hasil yang sesuai dengan standar 

pembuatan soal sesuai yang diharapkan tim MGMP. Adapun berdasarkan analisis 

kesesuaian isi diharapkan antara soal dan kompetensi tidak ada perbedaan. 

Berdasarkan pernyebaran soal diharapkan komposisi soal sudah sesuai dengan 

komposisi standar untuk sekolah menengah. Analisis validitas diharapkan akan 

mendapatkan soal yang valid. analisis berdasarkan daya beda diharapkan soal itu 

dapat membedakan dua kelompok atas dan bawah, Analsis kesukaran diaharapkan 

akan dapat mengukur tingkat kesukaran apakah sedang mudah atau sukar, 

berdasarkan analisis efektifitas distraktor akan diketahui yang cukup tinggi antara 

soal pengecoh yang efektif dan pengecoh soal yang tidak efektif.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek 

penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan teknik pemaparan hasil data. Adapun pemaparannya 

adalah sebagai berikut ini.  

 

3.1 Populasi  Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah butir soal ulangan akhir semester (UAS) 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X yang digunakan di SMK Muhammadiyah 

Ungaran tahun ajaran 2010/2011, yang berjumlah 50 soal pilihan ganda. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel Peneltian adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2006:118). Variabel penelitian ini yaitu kualitas butir soal 

yang terdiri atas: (1) Kesesuaian Antara Butir Soal Dengan Kompetensi Dasar pada 

Kurikulum yang Berlaku; (2) Penyebaran Soal; (3) Validitas Butir Soal; (4) Daya 

Beda Soal; (5) Tingkat Kesukaran; (6) Efektivitas Distraktor 

 

3.3 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Peneltian desktriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
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keadaan dan perkembangan suatu hal atau fenomena tertentu serta memaparkan 

hal tersebut  secara terperinci dan apa adanya (Singarimbun dan Efendi 1998:4). 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya untuk memaparkan gambaran 

konkret tentang kualitas butir soal ulangan akhir semester gasal Mata Pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan analisis kesesuaian soal dengan 

kompetensi pada dasar pada kurikulum yang berlaku, analisis penyebaran soal, 

analisis validitas butir soal, analisis daya beda soal, analisis tingkat kesukaran, dan 

analisis efektifitas distraktor. 

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang prosesnya dituntut untuk banyak menggunakan angka dimulai dari proses 

pengumpulan data, analisis data, sampai pemaparan hasil penelitiannya(arikunto 

2006:12) Namun demikian, selain data yang berupa angka dalam penelitian 

kualitatif sebagai penjelas.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang kuantitaif karena 

pengambilan data penelitian yang berupa dokumen soal dan jawaban siswa perlu 

dihitung untuk mengetahui jumlah data, selanjutnya proses analsis butir soal 

pilihan ganda berdasarkan adalah analisis kesesuaian soal dengan kompetensi 

pada dasar pada kurikulum yang berlaku, analisis penyebaran soal, analisis 

validitas butir soal, analisis daya beda soal, analisis tingkat kesukaran, dan analisis 

efektifitas disktraktor memerlukan perhitungan yang cermat sesuai dengan rumus 

yang sudah ada, kemudian hasil analisis data tersebut dipaparkan dalam tabel dan 

angka-angka yang dilengkapi kata-kata penjelas.  
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3.4 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa soal ulangan akhir semester gasal Mata 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Kisi-kisi Ulangan Akhir Semester, Kunci 

jawaban, lembar jawab siswa. Data tersebut dijadikan sebagai bahan acuan 

terhadap soal-soal yang akan dianalisis. Sumber data penelitian ini bersumber dari 

SMK Muhammadiah Ungaran.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Dokumentasi, yang berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto 2006:158). 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data yang berupa dokumen-dokumen dari sekolah. Data tersebut  

berupa: daftar nama siswa, soal UAS, lembar jawab hasil tes siswa, silabus, kisi-

kisi soal, dan kartu soal. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis 

data yang terdiri atas; Kesesuaian antara Butir Soal dengan Kompetensi Dasar 

pada Kurikulum yang Berlaku; Penyebaran Soal, Validitas Soal, Daya Pembeda 

Soal, Tingkat Kesukaran Soal, dan Efektifitas Distraktor soal. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut:  
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3.6.1 Kesesuaian antara Butir Soal dengan Kompetensi Dasar pada 

Kurikulum yang Berlaku. 

Analisis butir soal dilakukan dengan mencocokkan tiap indikator dalam 

butir soal dengan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum mata pelajaran 

Bahasa Indonesia  SMK yang berlaku di sekolah tersebut. Apabila indikator 

dalam soal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum maka soal 

tersebut tergolong baik dan layak digunakan, apabila tidak sesuai dengan 

kurikulum sebaiknya tidak digunakan. Karena dalam mengajar setiap guru harus 

selalu berpedoman pada kurikulum, sehingga soal yang sesuai dengan kurikulum 

saja yang bisa mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa. 

3.6.2 Penyebaran Soal 

Menurut Arikunto (2005:202) Komposisi aspek yang diungkap dalam 

penyusunan tes bidang studi Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas yaitu 

Ingatan 20%, Pemahaman 50%, dan Aplikasi 30%. Persentase dihitung dengan 

rumus: 

Jumlah soal yang diperoleh    
     Jumlah seluruh soal 
 
Menurut Munaf (2001:80) dijelaskan bahwa ada 6 tingkatan kemampuan 

yang akan diuji, pengetahuan/ ingatan (C1), pemahaman (C2), penerapan/ aplikasi 

(C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). Jumlah soal untuk setiap 

ranah dan level tidak harus sama. Pada umumnya, tes hasil belajar lebih 

berorientasi kepada pengetahuan, pemahaman dan penerapan, kemampuan pada 

level yang lebih tinggi  (analisis, sintesis, dan evaluasi) merupakan pengembangan 

lebih lanjut. 

%  = X  100% 
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3.6.3 Validitas Butir Soal 

Suatu alat ukur dinyatakan valid apabila dapat mengukur dengan tepat dan 

benar. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal yang valid. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas butir soal adalah 

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut. 

q
p

S t

tp
pbis

Μ−Μ
=γ

    
 

Keterangan : 

= Koefisien korelasi tiap-tiap item  

Mp = Rata-rata skor siswa yang menjawab soal benar 

Mt = Rata-rata skor seluruh siswa 

St = Simpangan baku skor total 

p = Proporsi siswa yang menjawab benar 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah (1-p) 

Ν

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Ν
ΣΥ

−ΣΥ
=

2
2

St
 

21
2

γ
γ

−

−
=

nt hit
 

Keterangan :
 

pbisγγ =
 

 n    = jumlah siswa     
(Arikunto 2005: 79-80)

  

Kriteria : 

Sebuah soal dinyatakan valid apabila memepunyai harga .tabelhitung tt >
 

pbisγ
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3.6.4 Daya Beda Soal 

Menurut Arikunto (2005:211) daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya 

daya pembeda disebut indeks diskriminasi disingkat D. 

Uji ini untuk soal pilihan ganda, menggunkaan rumus: 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BDP −=−=

             (Arikunto 2005:213) 
Keterangan : 

DP = daya pembeda 

BA = banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar  

BB  = banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JA  = banyak siswa kelompok atas 

JB   = banyak siswa kelompok bawah  

PA = Proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

Daya beda untuk soal uraian menggunakan rumus: 

 mean kelompok atas-mean kelompok bawah 
   skor maksimal  
 
       (Munaf  2001:22) 

Keterangan: 

D   =   Daya beda soal uraian 

 Jumlah skor pada soal tertentu  
   Jumlah skor pada kelompok atas  
 

  Jumlah skor pada soal tertentu  
        Jumlah skor pada kelompok bawah  

D = 

Mean kelompok atas = 

Mean kelompok bawah = 
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Daya beda (D) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Indeks Daya Beda Soal 

Indeks Daya Beda Kriteria Soal 

0,00≤D≤0,20 Jelek  

0,21≤D≤0,40 Cukup 

0,41≤D≤0,70 Baik 

0,71≤D≤1,00 Baik sekali 

 

3.6.5 Tingkat Kesukaran 

Menurut Arikunto (2005:207) tingkat kesukaran yaitu prosentase jumlah 

siswa yang menjawab soal dengan benar atau salah.  

Prosedur untuk mencari tingkat kesukaran adalah: 

a. Menghimpun tes yang dikerjakan siswa 

b. Menskor tes yang dikerjakan siswa dengan kunci yang ditentukan 

c. Mengurutkan tes yang pekerjaan siswa itu dari yang mendapat skor 

tertinggi sampai skor terrendah 

d. Mengambil atau menetapkan sebanyak 27% - 33% siswa kelompok skor 

tinggi (kelompok atas/ upper group) dan 27% - 33% siswa kelompok skor 

rendah (kelompok bawah/ lower group). Kelompok tengah diabaikan. 

Menghitung jumlah jawaban yang betul untuk setiap nomor soal baik 

untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. 

e. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

Tingkat Kesukaran untuk soal pilihan ganda dihitung dengan rumus: 
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JS
BP =

           (Arikunto 2005:208)
 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tingkat Kesukaran untuk soal uraian dihitung dengan rumus: 

alSkormaksim
MeanP =             (Munaf  2001:20)

 

Keterangan: 

Mean     = Skor rata-rata peserta didik pada satu nomor butir soal tertentu
 

Skor maksimal = Skor tertinggi yang telah ditetapkan pada pedoman penskoran 

untuk nomor butir soal yang dimaksud. 

Tingkat Kesukaran (P) diklasifikasikan sebagai berikut : 

 Tabel 3.2 Klasifikasi Indeks Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran Kriteria 
0,00 - 0,30 Sukar 
0,31 - 0,70 Sedang 
0,71 - 1,00 Mudah 

 

3.6.6 Efektivitas Distraktor (Pengecoh Soal) 

Analisis pengecoh bertujuan untuk menemukan pengecoh yang kurang 

berfungsi dengan baik. Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi baik jika paling 

sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes (Arikunto 2005: 220). Pengecoh yang tidak 

dipilih sama sekali oleh testee berarti pengecoh itu jelek, terlalu mencolok dan 
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menyesatkan. Sebaliknya sebagai distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan 

baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-

pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. 

Tabel 3.3 Metode Analisis Data Penelitian 

No Variabel Metode Analisis Data, dengan cara/ rumus

1)  Kesesuaian antara butir 
soal dengan kompetensi 
dasar pada kurikulum 
yang berlaku. 

Analisis butir soal dilakukan dengan 
mencocokkan tiap butir soal dengan kompetensi 
dasar yang ada dalam kurikulum yang berlaku 
di sekolah tersebut, dan mengamati pada tiap 
indikatornya. 

2)  Penyebaran soal %100% X
ruhSoalJumlahSelu

lehyangdiperoJumlahSoal
=  

3)  Validitas butir soal 
 
 

 
q
p

S t

tp
pbis

Μ−Μ
=γ

 

21
2

γ
γ

−

−
=

nt hit
 

Dikatakan valid jika,  

.tabelhitung tt >

4)  Daya beda soal 
 

Untuk soal pilihan ganda: 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BDP −=−=

 
Untuk soal uraian: 

alsoalskormaksim
okbawahmeankelompokatasMeankelompD −

=  

5)  Tingkat kesukaran (TK) 
untuk soal pilihan ganda: 

JS
BP =

 
untuk soal uraian: 

alSkormaksim
MeanP =

 
6)  Efektivitas distraktor Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi baik 

jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes 
(Arikunto 2005:220). 
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3.6.7 Teknik pemaparan Hasil Analisis Data 

 Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

formal dan nonformal. Teknik formal digunakan untuk menyajikan hasil analisis 

dengan menggunakan tabel, lambang mupun angka. Adapun Teknik Informal 

digunakan untuk menyajikan hasil analisis dengan menggunkan perumusan kata-

kata sebagai penjelasan terhdap data-data yang diperoleh dari 

penelitian(Sudaryanto 1993:145)  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian ini alat evaluasi yang digunakan untuk menganalisis 

adalah tes. Tes menurut Suharsimi (2005:53) adalah suatu alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 

dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Analisis dilakukan terhadap butir soal 

ulangan akhir semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK 

Muhammadiyah Ungaran kelas X. Jumlah keseluruhan soal adalah 50 butir soal 

pilihan ganda. Analisis soal dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara butir 

soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, penyebaran soal, 

validitas butir soal, daya beda soal, tingkat kesukaran, dan efektivitas distraktor. 

 Rangkuman analisis soal ulangan akhir semester (UAS) mata pelajaran 

Bahasa Indonesia  dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

4.1.1 Kesesuaian Butir Soal dengan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 

yang Berlaku 

Dalam pembuatan soal untuk evaluasi belajar, harus berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku, agar setiap butir soal yang dibuat benar-benar dapat 

mengukur tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

pada soal ulangan akhir semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 

gasal kelas X termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 88%. Dari data persentase tersebut 

dapat dikatakan bahwa soal telah sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum 
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yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan kriteria Ali (1992:189), yang menyebutkan 

bahwa soal dengan persentase >66,67 termasuk kategori tinggi, 33,34% - 66,66% 

termasuk kategori sedang, dan <33,33% termasuk kategori rendah. Dari data tersebut 

dapat didikatakan bahwa soal dengan kriteria kesesuaian yang tinggi, maka soal 

tersebut telah sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku. Hasil 

analisis kesesuain butir soal dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Berdasarkan lampiran 6 tentang hasil analisis kesesuaian butir soal dengan 

kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, dapat dilihat bahwa 50 butir soal 

tes pilihan ganda, ditemukan 44 butir soal (88%) telah sesuai dan sisanya 6 butir 

soal (12%) tidak sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku. 

Berikut adalah soal yang tidak sesuai dengan indikator dalam kompetensi dasar 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Soal Yang Tidak Terdapat Dalam Indikator Kompetensi Dasar 
Kelas X 

No soal Indikator pertanyaan 
49 Dapat menentukan maksud lagu 
50 Dapat menentukan kata yang mengalami perubahan. 
46 Dapat menentukan kata berhomograf 
47 Dapat menentukan kata berantonim  
48 Dapat menentukan kata berantonim  
21 Dapat mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf yang logis 

 
Soal tersebut di atas dikatakan tidak sesuai karena indikator pertanyaannya 

berbeda dengan indikator kompetensi dasarnya. Disamping itu terdapat 6 (enam) 

poin pada indikator dalam kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam soal tes, 

dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut ;  
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Tabel  4.2 Indikator Kompetensi Dasar Yang Tidak Terdapat Dalam Soal 
Kelas X 

No Indikator kompetensi dasar 

1  Mencatat isi pokok informasi dengan menggunakan cara/teknik membuat 
catatan yang benar 

2  Memilah proses dan hasil dengan menggunakan cara/teknik membaca 
cepat dan cara/teknik membuat catatan 

3  Menceritakan kembali informasi dari masalah yang telah teridentifikasi 

4  Menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai dengan tuntut situasi 
komunikasi secara tepat, menarik, dan kreatif 

5 Pencatatan isi pokok informasi dan uraian lisan yang bersifat faktual, 
spesifik, dan rinci 

6 Pembedaan proses dan hasil dengan memperhatikan ciri atau penanda 
kata/kalimat 

  

4.1.2 Penyebaran Soal 

Menurut Suharsimi (2005:202) Komposisi aspek yang diungkap dalam 

penyusunan tes bidang studi sosial Sekolah Menengah Atas yaitu Ingatan 20%, 

Pemahaman 50% dan Aplikasi 30%. Pada umumnya, tes hasil belajar lebih 

berorientasi kepada pengetahuan, pemahaman dan penerapan, kemampuan pada 

level yang lebih tinggi( analisis, sintesis dan evaluasi) merupakan pengembangan 

lebih lanjut. Rangkuman hasil analisis penyebaran soal selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.6, Tabel 4.7 dan Tabel 4.8  

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Analisis Penyebaran Soal Bahasa Indonesia 
SMK kelas X 

No  Jenjang 
soal  Nomor Soal  Jumlah  persentase 

1  C1  1,5,8,16,17,18,23,28,29,34,41,42  12  24% 
2  C2  3,4,10,11,12,13,14,15,19,20,24,26,35,42  14  28% 

3  C3 
2,6,7,21,22,25,27,30,31,32,33,36,37,38,39

24  48% 
43,44,45,46,47,48,49,50 

4  C4          
5  C5          
6  C6          
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 Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat jenjang soal yang paling banyak adalah 

jenjang aplikasi (C3) sejumlah 24 butir soal dengan prosentase 48%. Selanjutnya 

jenjang pemahaman (C2) sejumlah 14 butir soal dengan prosentase 28% dan 

jenjang ingatan (C1) sejumlah 12 butir soal dengan prosentase 24%. Sedangkan 

untuk jenjang analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6) tidak termuat dalam 

soal ulangan tersebut. 

 Menurut teori yang diungkapkan oleh Arikunto (2005:202) bahwa 

komposisi aspek yang diungkap dalam penyusunan tes bidang studi Bahasa 

Indonesia sekolah menengah atas yaitu ingatan (C1) 20%, pemahaman (C2) 50%, 

dan aplikasi (C3) 30%. Berdasarkan pada teori tersebut, penyebaran soal belum 

sesuai dengan proporsi penyebaran soal yang baik, karena jumlah persentase yang 

mendekati proporsi hanya jenjang ingatan sedangkan untuk pemahaman (C2) dan 

analisis (3) masih jauh dari proporsi kriteria memenuhi kriteria tersebut. 

4.1.3 Validitas Butir Soal 

Suatu ukur dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur dengan tepat dan 

benar. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal yang valid yaitu mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total 

menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor 

pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat 

diartikan sebagai korelasi sehingga untuk mengetahui validitas item  digunakan 

rumus korelasi(Suharsimi, 2005:76). Rangkuman hasil analisis validitas butir soal 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;    
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Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Analisis Validitas Butir Soal Kelas X 

No Kriteria Nomor soal Jumlah Persentase

1 Valid 5,7,8,9,10,15,17,18,20,21,23,24,27, 28 56% 
29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,42,46,50

2 Tidak 
Valid 

1,2,3,4,6,11,12,13,14,16,19,22,25,26, 22 44% 
28,33,37,41,43,44,45,47,48,49, 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 50 butir soal pilihan ganda 

yang dianalisis ditemukan 28 butir soal (58%) dinyatakan valid, artinya soal 

tersebut dapat mengukur kemampuan yang diharapkan, dan 22 butir soal (44%) 

dinyatakan tidak valid, artinya soal tersebut tidak dapat mengukur kemampuan 

yang diharapkan. 

4.1.4 Daya Beda Soal 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai 

(berkemampuan rendah) (Suharsimi, 2005:211). Rangkuman hasil analisis daya 

beda soal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ; 

Tabel 4.5  Rangkuman Hasil Analisis Daya Beda Soal kelas X 

No  Bentuk 
soal  

Nomor soal berkriteria  

Jelek  Cukup  Baik 
Baik 
sekali  

1 
Pilihan 
Ganda 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13, 5,10,24,27,29,31 17,18,20   

  14,15,16,21,22,23,24,25 35,38,39,42,48     
  26,28,30,32,33,34,36,37       
  40,41,43,44,45,46,47,49,50       
  Jumlah  36 11 3 0 
  Persentase 72% 22% 6% 0% 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa soal ulangan akhir semester 

ditinjau dari daya beda soal untuk soal pilihan ganda termasuk dalam kriteria 

jelek, karena persentase kriteria jelek menunjukkan prosentase yang paling besar 

yaitu dari 50 butir soal terdapat 36 butir soal (72%) dengan kriteria jelek, 11 butir 

soal (22%) dengan kriteria cukup, dan 3 butir soal (6%) dengan kriteria baik. 

Indeks daya beda soal pilihan ganda dengan kisaran antara -0,0417 sampai 0,52.  

4.1.5 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah persentase jumlah siswa yang menjawab soal 

dengan benar atau salah ( Suharsimi, 2005:207). Rangkuman hasil analisis tingkat 

kesukaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Kelas X 

No  Bentuk 
soal  

Nomor Soal Berkriteria  
Mudah Sedang  Sukar 

1 Pilihan 
Ganda 

1,2,3,4,5,9,10,11,12, 7,17,20,25,33 6,8,10,16,19,21,24,
13,14,15,18,22,23,27,28, 37,40,47,48 26,29,32,34,35,36, 

30,31,43,44,45,49   38,39,41,42,46,50 
      

  Jumlah  22 9 19 
  Persentase 44% 18% 38% 

 

 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat kesukaran untuk soal 

pilihan ganda termasuk kriteria mudah, karena persentase kriteria mudah 

menunjukkan persentase yang paling besar yaitu dari 50 butir soal pilihan ganda 

terdapat 22 butir soal (44%) dengan kriteria mudah, 9 butir soal (18%) dengan 

kriteria sedang, dan 19 butir soal (19%) dengan kriteria sukar. Indeks kesukaran 

soal pilihan ganda adalah kisaran antara 0,41 sampai 0,96. 
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4.1.6 Efektivitas Distraktor 

Efektivitas distraktor berfungsi baik apabila paling sedikit dipilih oleh 5% 

pengikut tes (Suharsimi, 2005:202). Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh 

testee berarti pengecoh itu jelek, telalu mencolok dan menyesatkan. Sebaliknya, 

sebagai disktraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-

pengikut tes  yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. 

Rangkuman analisis efektifitas distraktor dapat dilihat selengkapnya pada tabel 

berikut ;  

Tabel 4.7  Rangkuman Hasil Analisis Efektivitas Distraktor Kelas X 

No Kriteria Nomor Soal  Jumlah  Persentase 
1 Efektif  19,32,38,42 4 8% 

2 
Tidak  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

46 92% Efektif  17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

  
31,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46

    47,48,49,50 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa efektivitas distraktor soal 

pilihan ganda termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena 

persentase soal paling banyak berkriteria tidak efektif, yaitu dari 50 butir soal 

pilihan ganda, 46 butir soal (92%) dengan kriteria tidak efektif dan 4 butir soal 

(8%) dengan kriteria efektif. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam hasil penelitian skripsi ini meliputi pembahasan 

tentang analisis butir soal ulangan akhir semester Mata Pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia yaitu tentang analisis kesesuaian butir soal terhadap kompetensi 
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dasar pada kurikulum yang berlaku, analisis penyebaran soal, analisis validitas 

soal, analisis daya pembeda, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis 

efektifitas distraktor soal. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:   

4.2.1 Analisis kesesuaian butir soal terhadap kompetensi dasar pada 

kurikulum yang berlaku.  

 Analisis butir soal dilakukan untuk mengetahui kualitas baik atau 

buruknya soal. Analisis butir soal dalam penelitian ini mencakup analisis 

kesesuaian soal terhadap kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, 

penyebaran soal, validitas butir soal, daya beda soal, tingkat kesukaran, dan 

efektivitas distraktor. 

 Berdasarkan hasil analisis kesesuaian butir soal ulangan Kelas X dengan 

kompetensi dasar, menunjukkan bahwa soal telah sesuai dengan kompetensi dasar 

pada kurikulum yang berlaku. meskipun demikian, masih ditemukan beberapa 

kekurangan diantaranya :  

a. Indikator pada kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam soal ulangan. 

Ada 6(enam) indikator kompetensi yang belum tercakup dalam soal, yaitu (1) 

Mencatat isi pokok informasi dengan menggunakan cara/teknik membuat catatan 

yang benar, (2) Memilah proses dan hasil dengan menggunakan cara/teknik 

membaca cepat dan cara/teknik membuat catatan, (3) Menceritakan kembali 

informasi dari masalah yang telah teridentifikasi, (4) Menggunakan kata dan 

ungkapan yang sesuai dengan tuntut situasi komunikasi secara tepat, menarik, dan 

kreatif, (5) Pencatatan isi pokok informasi dan uraian lisan yang bersifat faktual, 
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spesifik, dan rinci, (6) Pembedaan proses dan hasil dengan memperhatikan ciri 

atau penanda kata/kalimat.   

b. Soal yang tidak ada dalam indikator yang dimaksud dalam kompetensi dasar.  

Ada 6 (enam ) soal yang tidak terdapat dalam indikator kompetensi dasar 

yaitu, (1) Dapat menentukan maksud lagu, (2) Dapat menentukan kata yang 

mengalami perubahan,(3) Dapat menentukan kata berhomograf, (4) Dapat 

menentukan kata berantonim, (5) Dapat menentukan kata berantonim, (6) Dapat 

mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf yang logis. 

 Sebagian kecil kekurangan tadi disebabkan karena perencanaan yang 

kurang tepat pada saat menyiapkan soal evaluasi. Di mana seharusnya dalam 

perencanaan diperhatikan dengan seksama mengenai indikator dalam kompetensi 

yang harus lengkap dan proporsional dalam tes yang dibuat. 

4.2.2  Analisis Penyebaran soal  

 Berdasarkan hasil analisis penyebaran soal Ulangan kelas X dapat 

diketahui bahwa soal pada aspek aplikasi (C3) lebih mendominasi daripada aspek 

pemahaman dan pengetahuan. Sedangkan pada aspek analisis, sintesis dan 

evaluasi sama sekali tidak disinggung dalam soal tersebut.  

 Menurut Arikunto (2005:202) bahwa komposisi aspek yang diungkap 

dalam penyusunan tes bidang studi Bahasa Indonesia sekolah menengah atas yaitu 

ingatan/pengetahuan 20%, pemahaman 50%, dan aplikasi 30%. Merunut pada 

teori tersebut, maka penyebaran soal belum sesuai dengan proporsi penyebaran 

soal yang baik, karena jumlah persentase yang memenuhi masing-masing jenjang 

tidak memenuhi kriteria tersebut.  
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 Soal ulangan yang baik seharusnya mewakili semua jenjang soal secara 

proporsional. Karena jenjang soal yang memuat seluruh muatan kognitif secara 

proporsional akan dapat menguji kemampuan seluruh siswa dari yang lambat, 

sedang sampai pandai. Disamping itu juga nantinya siswa akan lebih kreatif dan 

bervariasi dalam mengerjakan soal. Hal tersebut sesuai dengan manfaat dari soal 

yaitu merangsang minat dan mengajak anak untuk berpikir keras. 

4.2.3  Analisis Validitas Soal 
 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur (Arikunto 2005:65). Soal dapat dikatakan valid apabila disusun sesuai 

dengan kaidah penyusunan yang berlaku. Misalnya soal ulangan kelas X no 41 

tentang bagaimana membedakan makna gramatikal, leksikal dan kontekstual, 

maka pada soal evaluasi harus memuat butir soal tentang perbedaan makna 

tersebut. Apabila dalam soal ulangan tidak ada butir soal yang mengungkap 

tentang perbedaan makna, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Berikut 

adalah contoh soal yang tidak valid  

  
 41. Bunga berarti kembang

 

       Bentuk makna kata diatas adalah
  a. makna kontekstual 

b. makna idiomatik 
c. makna leksikal 
d. makna gramatikal 
e. makna metaforis 

 
Kunci jawaban : C 
 

 Ditinjau dari penyebaran soalnya termasuk jenjang kemampuan ingatan/ 

pengetahuan (C1). Sedangkan daya beda soal termasuk kriteria jelek karena tidak 
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mampu berfungsi untuk membedakan antara siswa yang pandai dan kurang 

pandai. Tingkat kesukaran termasuk soal yang sukar karena hanya sedikit siswa 

yang mampu menjawab dengan benar. 

4.2.4  Analisis Daya Beda 

41 Atas 6       6   
  Bawah 5 1 1 2 3 
  Jumlah 11 1 1 2 9   

  Presentase 45.83% 4.16% 4.16% 8.33% 37.50% Tidak 
efektif 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui pula bahwa pengecoh soal 

berfungsi dengan baik, karena dari 5 opsi jawaban yang ada, 4 diantaranya dipilih 

oleh namun kurang dari 5% pengikut tes.  

 Dari hasil analisis daya beda dapat disimpulkan bahwa soal ulangan akhir 

semester untuk soal pilihan ganda tergolong dalam kriteria jelek. Hal tersebut 

berarti bahwa soal pilihan ganda belum bisa membedakan antara siswa yang 

pandai dan kurang pandai. Siswa yang pandai tidak terlihat pandai karena hasil 

evaluasi tes yang diperoleh hampir sama dengan siswa yang kurang pandai. 

4.2.5  Analisis Tingkat Kesukaran 

 Tingkat kesukaran dalam soal ulangan ini secara keseluruhan tergolong 

pada kriteria soal yang mudah. Meskipun demikian tingkat kesukaran suatu soal 

tidak serta merta menunjukkan bahwa soal tersebut baik atau buruk. Akan tetapi 

butir soal tersebut sukar atau mudah untuk kelompok siswa tertentu. Butir soal 

yang memiliki tingkat kesukaran dengan kriteria mudah bukan berarti soal 

tersebut baik untuk digunakan, begitu pula dengan butir soal dengan kriteria sukar 

bukan berarti butir soal tersebut tidak boleh dipakai, melainkan butir soal tersebut 
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dapat digunakan sesuai dengan kondisi siswa yang akan menjadi testee. 

Contohnya untuk mengetahui hasil belajar siswa pandai sebaiknya digunakan 

butir soal yang memiliki tingkat kesukaran dengan kriteria sukar. Demikian pula 

sebaliknya, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang kurang pandai digunakan 

butir soal yang memiliki tingkat kesukaran dengan kriteria mudah. 

 Dalam soal ulangan yang dianalisis ini, secara keseluruhan tingkat 

kesukaran tergolong pada kriteria mudah, padahal siswa yang mengikuti tes tidak 

hanya dari kelompok siswa yang kurang pandai. Jadi, soal tersebut kurang cocok 

ketika diujikan pada kelompok siswa yang pandai. Pada kondisi semacam ini, 

dimana siswa yang mengikuti tes berasal dari kelompok siswa yang pandai juga 

yang kurang pandai, maka soal tes yang digunakan seharusnya pembagiannya 

proporsional antara soal yang mudah, sukar, dan sedang.  

4.2.6  Analisis Efektivitas Distraktor 

 Dari hasil analisis efektivitas distraktor didapatkan bahwa mayoritas soal 

pilihan ganda dalam soal yang dianalisis pengecoh soalnya termasuk pada kriteria 

yang tidak efektif yaitu 92% ( 46 butir soal), dan hanya 8% (4 butir soal) yang 

efektif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar distraktor tidak berfungsi 

dengan baik. Suatu distraktor dapat dinyatakan berfungsi dengan baik jika paling 

sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Pengecoh yang sama sekali tidak dipilih oleh 

testee berarti pengecoh tersebut jelek, terlalu mencolok atau menyesatkan. Begitu 

juga sebaliknya, suatu pengecoh yang mempunyai daya tarik besar dan banyak 

dipilih oleh testee yang kurang memahami konsep berarti pengecoh tersebut 

berfungsi dengan baik. 
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 Contoh 1 

 43.Artis terkenal itu menghadapi perkara di pengadilan. 
      Ungkapan yang berarti pengadilan ialah... 
      a. naik daun 
      b. unjuk rasa  
      c. buah bibir  
      d. meja hijau  
      e. gulung tikar 
  
 Kunci jawaban: D 

  

  

 
 *kunci jawaban 

 Dari contoh di atas, bila dilihat dari efektivitas distraktornya dapat 

diketahui bahwa pengecoh belum berfungsi dengan baik karena masih ada 

beberapa  pilihan yang belum dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes, yaitu opsi 

AB,dan C. Jawaban benar dipilih hampir sama oleh kelompok atas dan kelompok 

bawah. Soal seperti ini belum mampu untuk membedakan antara kelompok siswa 

yang pandai dan kelompok siswa yang kurang pandai. Sehingga soal tersebut 

termasuk soal yang tidak efektif  bila ditinjau dari pengecoh soalnya. 
 

Ditinjau dari penyebaran soalnya termasuk jenjang kemampuan analisis 

(C3). Sedangkan daya beda soal termasuk kriteria jelek karena tidak mampu 

berfungsi untuk membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. 

Tingkat kesukaran termasuk soal yang mudah karena sebagian besar  siswa 

mampu manjawab dengan benar. 

 

 

Atas       11* 1 
Bawah       12*   
Jumlah 0 0 0 23 1 
Presentase       95.83% 4.16% 
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4.2.7 Analisis Butir Keseluruhan  

 Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, dapat ditentukan soal-soal 

yang dapat dipakai, direvisi atau dibuang. Soal yang dapat dipakai jika memenuhi 

hal-hal sebagai berikut : valid, daya beda baik, tingkat kesukaran sedang; valid, 

daya beda cukup, tingkat kesukaran sedang. Soal-soal yang memenuhi kriteria 

pada kelas X adalah ini ada 1 butir soal antara lain nomor 1 

 Soal-soal yang dapat dipakai tetapi perlu direvisi yaitu: valid, daya beda 

baik, tingkat kesukaran mudah atau sukar; valid, daya beda jelek meskipun tingkat 

kesukaran sedang; tidak valid, daya beda baik, tingkat kesukaran sedang; tidak 

valid, daya beda cukup, tingkat kesukaran sedang. Soal-soal yang memenuhi 

kriteria ini di kelas X yaitu ada 3 butir soal antara lain nomor 18, 40, dan 8. 

 Soal-soal yang sebaiknya dibuang yaitu: valid, daya beda jelek, tingkat 

kesukaran terlalu sukar atau terlalu mudah; tidak valid, daya beda cukup, tingkat 

kesukaran terlalu sukar atau terlalu mudah; tidak valid, daya beda jelek, taraf 

kesukaran sedang; tidak valid, daya beda jelek, tingkat kesukaran terlalu mudah 

atau terlalu sukar. Soal - soal yang memenuhi kriteria tersebut di kelas X yaitu 

24,30,31,32,34,36,37,46,50,48,28,41,33,37,47,11,12,13,14,15,21,23,26,1,2,3,4,5,6

,7,9,10,16,19,20,22,27,29,35,38,39,42,43,44,45,49.  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa soal ulangan akhir semester 

secara umum perlu ditingkatkan kualitasnya agar evaluasi yang diharapkan dapat 

berjalan sesuai dengan harapan.      
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

soal-soal ulangan akhir semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Indonesia belum 

sempurna. Dari tabel hasil analisis dapat dilihat bahwa baik itu soal telah sesuai 

dengan kompetensi dasar pada kurikulum yang berlaku, namun penyebaran soal 

pada jenjang kemampuan soal belum proporsional. Kemudian jika dilihat dari 

validitas butir soalnya tergolong soal yang tidak valid; Daya beda soal termasuk 

kriteria jelek, Tingkat kesukaran untuk soal pilihan termasuk kriteria mudah dan 

sukar; Efektivitas distraktor pada soal termasuk dalam kriteria tidak efektif. 

 Soal yang baik adalah soal yang bisa mengukur kemampuan siswa secara 

umum disetiap kompetensi. Soal yang sama belum tentu dapat dikerjakan oleh 

semua siswa atau pengikut tes, karena ada banyak faktor yang menyebabkan soal 

tidak bisa dijawab. Soal yang baik di sekolah satu belum tentu menjadi soal yang 

baik di sekolah lainnya hal ini bisa di mungkinkan dengan kesesuaian karakter 

yang di miliki oleh siswa dalam sekolah masing-masing.  Soal yang baik adalah 

soal yang merujuk pada kompetensi dasar atau standar kompetensi yang ada.   
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan 

diantaranya  adalah  

1. Kepada Tim pembuat soal, agar melaksanakan perencanaan evaluasi hasil 

belajar dengan baik yaitu melalui penyusunan kisi-kisi soal. hal yang lebih 

ditekankan untuk dimuat dalam kisi-kisi soal antara lain, indikator 

kompetensi dasar yang akan dimuat dalam tes dan presentase jumlah soal 

bagi masing-masing kompetensi, serta mengenai jenjang kemampuan yang 

terkandung dalam tiap butir soalnya dan disesuaikan dengan porsi 

jenjangnya secara proporsional.  

2. Kepada Guru, agar melakukan analisis butir soal sebelum maupun sesudah 

memberikan tes kepada siswa. Disamping itu juga dengan melakukan uji 

coba soal sebelum melakukan tes. Sehingga tes yang diberikan dapat 

berfungsi sebagaimana tujuannya yaitu untuk mengukur dan mengetahui 

kemampuan siswa.   

3. Bagi Guru dan tim pembuat soal,  

a. Soal yang telah memenuhi kreiteria sebagai soal yang baik dapat 

digunakan sebagai bank soal. Untuk selanjutnya sebagai pertimbangan 

dalam membuat soal yang baik.  

b. Soal yang belum memenuhi kriteria sebagai soal yang baik, bisa 

dilakukan perbaikan yaitu daya beda soal, tingkat kesukaran dan 

efektivitas distraktornya, agar menjadi soal yang baik yang mampu 

mengukur kemampuan siswa secara dengan maksimal.  
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