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Tes adalah alat untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek.
Soal tes tertulis terdiri dari beberapa jenis antara lain tes pilihan ganda. Soal tes
pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan.
Analisis soal pilihan ganda dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya
sebuah soal. Dengan demikian akan diketahui apakah soal tersebut sudah baik
untuk digunakan, yaitu soal yang dapat memberikan informasi yang tepat sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.Tujuan penelitian ini: (1) Mendiskripsikan tingkat
kesukaran setiap item soal pilihan ganda semester genap mata pelajaran Bahasa
Jepang kelas XI BAHASA tahun pelajaran 2011/2012 yang digunakan oleh guru
Bahasa Jepang SMA N 1 Purwareja Klampok. (2) Mendiskripsikan daya pembeda
setiap butir soal pilihan ganda semester genap mata pelajaran Bahasa Jepang kelas
XI BAHASA tahun pelajaran 2011/2012 yang digunakan oleh guru Bahasa
Jepang SMA N 1 Purwareja Klampok.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI BAHASA di
SMA N 1 Purwareja Klampok yang berjumlah 53 siswa. Pengambilan sampel
dilakukan dengan random sampling atau teknik acak. Randomisasi menghasilkan
sampel yang mempunyai keserupaan dengan populasi karena sampel yang ditarik
secara acak mengambil sampel dari berbagai karakter anggota populasi dengan
jumlah sampel 26 siswa yaitu kelas XI BAHASA 2. Data dikumpulkan dengan
menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan peneliti. Instrumen
penelitian ini meliputi: soal-soal semester genap mata pelajaran Bahasa Jepang.
Data penelitian dianalisis menggunakan tingkat kesukaran, dan daya pembeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat 43 (86%) soal
kategori mudah dan 7 (14%) kategori sedang. Data tersebut menunjukan soal
tersebut tergolong dalam kategori mudah. Tingkat kesukaran dan daya pembeda
menunjukan data itu layak atau tidak layak. Tingkat kesukaran soal berfungsi
untuk menunjukan soal bahwa butir soal itu sukar, sedang atau mudah untuk
peserta tes tertentu. (2) Terdapat 3 (6%) soal kategori jelek, 18 (36%) kategori
cukup, dan 29 (58%) soal kategori baik. Data tersebut menunjukan bahwa 50 soal
tersebut tergolong dalam kategori jelek, artinya soal pilihan ganda yang dibuat
oleh guru masih perlu ditingkatkan kualitasnya.




