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SARI 

 

Fatmawati, Dian. 2013. Pengembangan Perangkat Tes Hasil Belajar Domain 

Kognitif yang Berkualitas pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X SMA Negeri 11 

Purworejo. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1: Drs. Sunarko, M.Pd, Pembimbing II: Drs. Tukidi, 

M.Pd, 23 tabel, 5 gambar, 24 lampiran, 242 halaman. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Perangkat Tes 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu tolok ukur untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pendidikan dengan 

menggunakan evaluasi, tidak terkecuali bagi mata pelajaran geografi. Soal-soal 

yang dibuat tentu harus mengacu kepada Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

SatuanPendidikan (KTSP) yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran dalam 

perangkat pembelajaran. Permasalahan penelitian ini Bagaimana cara memperoleh 

model tes hasil belajar domain kognitif yang berkualitas dan layak digunakan 

sebagai alat evaluasi pada Mata Pelajaran Geografi siswa kelas X SMA Negeri 11 

Purworejo? Dan tujuannya untuk mendapatkan perangkat tes hasil belajar domain 

kognitif mata pelajaran geografi yang berkualitas dan layak digunakan di kelas X 

SMANegeri 11 Purworejo tahun ajaran 2012/2013.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeResearch and 

Development (R&D).R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.Penelitian 

ini memfokuskan  permasalahan pada perangkat tes hasil belajar domain kognitif. 

Subjek penelitian ini sejumlah 32 siswa per kelas yang terdiri dari dua kelas di 

SMA Negeri 11 Purworejo.Variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas perangkat 

tes domain kognitif dari C1 sampai C5 (pilihan ganda dan uraian bebas) dengan 

indikator tingkat kesukaran, daya pembeda, fungsi distraktor, validitas dan 

reliabilitas.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

tes. Sedangkan teknik analisis data yang menggunakan teknik anatesdan Microsoft 

excel. 

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan perangkat tes pada kelas X 

SMA Negeri 11 Purworejo dengan jumlah50 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian 

sudah baik dan layak digunakan. Berdasarkan dari hasil uji ahli (expert) bahwa 

penilaian oleh ke empat dosen yang merupakan pakar kurikulum, evaluasi, dan 

materi menunjukan persentase penilaian sebesar 75% dengan kriteria “layak” dan 

uji dari guru mata pelajaran geografi  di SMA Negeri 11 Purworejo menyatakan 

layak dengan persentase 90%. Sebelum dilakukan uji coba lapangan dilakukan 

beberapa revisi dari segi tata tulis, penggunaan kata/kalimat yang tidak sesuai 

dengan EYD, gambar yang kurang komunikatif,option yang kurang homogen, dan 



 

 

ix 

stem yang masih ambigu.Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran dua kali uji 

coba diperoleh hasil yang cukup baik, dan hasil analisis daya pembeda dua kali uji 

coba diperoleh butir-butir soal yang baik digunakan untuk pilihan ganda rata-rata 

62% dan soal uraian rata-rata 90%. Sedangkan hasil validitas dua kali uji coba 

diperoleh soal yang valid karena nilai r11>r tabel.Adapun hasil analisis reliabilitas 

pada dua kali uji coba diperoleh nilai r11 > r tabelsehingga dapat disimpulkan bahwa 

butir-butir soal tersebut reliabel. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini perangkat tes yang dikembangkan 

sudah baik.Hal ini setelah perangkat tes lolos uji ahli (expert) dan dapat 

memenuhi kriteriaindikator penilaian tes yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, 

validitas, reliabilitas, dan fungsi distraktor. Saran yang ingin peneliti sampaikan 

yaitu kepada mahasiswa sarjana pendidikan khususnya yang ingin 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut diharapkan lebih menguasai dan 

memahami apa itu pengembangan perangkat tes karena produk soal yang dibuat 

peneliti bersama guru mata pelajaran geografi memiliki banyak kelemahan, dan 

kepada guru hendaknya dapat mengembangkan sendiri dalam pembuatan tes yang 

berkualitas dan sesuai standar dan kemampuan siswa agar hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan 

nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 

tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. 

Pemerintah melalui badan pengembangan pusat kurikulum menyusun 

kurikulum baru untuk mengimbangi perubahan dan pembaharuan dalam 

sistem pendidikan, maka disusunlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sebagai penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip 

bahwa peserta didik memiliki posisi sentral dalam proses pembelajaran, 

dimana pengembangan potensi peserta didik disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut guru untuk ikut aktif 

dalam menentukan bahan ajar atau materi pembelajaran, media pembelajaran, 
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metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan alat yang digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Hal ini berlaku untuk semua 

mata pelajaran, tidak terkecuali geografi.Oleh Karena itu, penyelenggaraan 

pembelajaran geografi di sekolah dituntut untuk dapat menghasilkan peserta 

didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran geografi yang baik dan benar. 

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran adalah evaluasi, sesuai dengan pendapat Edwin W 

& G. W. Brown (1977, dalam Sudijono 2011: 2). Evaluasi merupakan suatu 

tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud menentukan nilai 

dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Siklus pendidikan secara makro 

tentu tidak akan lepas dari ihwal pembelajaran di kelas. Kegiatan penilaian 

atau evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan salah satu tugas penting 

yang harus dilakukan oleh pendidik untuk mengukur dan mengendalikan mutu 

pendidikan.Salah satu upaya evaluasi hasil belajar peserta didik adalah 

memberikan ujian atau tes. Tes merupakan salah satu cara paling mudah dan 

murah yang bisa dilakukan untuk memotret kemajuan belajar siswa dalam 

ranah kognitif. Secara mikro, arah keberhasilan pendidikan tergantung pada 

bagaimana suatu tes dikembangkan.Oleh karena itu, keberadaan perangkat tes 

yang berkualitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan sehingga kemampuan kognitif siswa dapat diungkapkan. 

Tipe item yang paling sering digunakan dalam tes sumatif  adalah tipe 

item pilihan ganda (multiple choice) dan tipe item uraian bebas 

(ExtendedResponse Test).Tipe item pilihan ganda adalah suatu tipe item yang 
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alternatif jawabannya lebih dari dua. Pada umumnya, alternatif jawaban 

berkisar antara 4 (empat) atau 5 (lima). Konstruksi item pilihan ganda dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu pernyataan (stem) dan alternatif jawaban (option). 

Stem bisa berupa pernyataan atau pertanyaan, sedangkan option terdiri dari 

beberapa pilihan, dan salah satu dari alternatif pilihan tersebut merupakan 

jawaban yang benar atau biasa disebut dengan kunci jawaban. Dengan 

demikian, dalam optionterdapat kunci jawaban dan bukan kunci jawaban atau 

sering disebut sebagai pengecoh atau distractors. 

Pengkonstruksi item kadang-kadang menghadapi kesulitan dalam 

menentukan option pengecoh, sehingga alternatif jawaban cenderung 

heterogen.Kecenderungan option yang heterogen dapat membuat item kurang 

berarti atau lemah karena item tersebut tidak bisa membedakan antara peserta 

tes yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah.Untuk melihat 

kualitas sebuah tes dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif 

(teoritik) dan kuantitatif (empiris).Secara kualitatif, tes dikatakan baik jika 

telah memenuhi persyaratan penyusunan dari sisi materi, konstruksi, dan 

bahasa.Sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan analisis item. Banyak 

metode dalam bidang psikometrika yang digunakan untuk menganalisis item 

dari pendekatan klasik hingga modern. Pendekatan secara klasik yang 

digunakan adalah teori tes klasik (classical true-score theory) sedangkan 

pendekatan modern dengan teori respon item atau item responsetheory 

(Nugraheni, 2010). 
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Sedangkan tes bentuk uraian (Extended Response Test) adalah butir 

soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan 

soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes 

(Widoyoko dalam Asmawi Zaenul dan Noehi Nasution, 2005: 37). Ciri khas 

tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh 

penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta tes.Butir soal tipe uraian 

(essay test) hanya terdiri dari pertanyaan atau tugas dan jawaban sepenuhnya 

harus dipikirkan oleh peserta tes. Dengan demikian maka ketrampilan 

mengekspresikan pikiran dalam bentuk tertulis akan besar sekali kontribusinya 

dalam menjawab soal ujian tipe ini. Bentuk soal seperti ini baik sekali untuk 

mengukur hasil belajar pada tingkatan aplikasi, analisis, evaluasi, dan 

kreativitas. 

Teori tes klasik telah lama menjadi acuan dalam pembuatan alat ukur 

atau instrumen di dunia pendidikan. Dalam teori ini setiap item ditelaah 

menurut tingkat kesukaran item dan daya beda item. Namun, karakteristik soal 

tersebut tergantung pada kelompok sampel mana yang akan digunakan atau 

dikenai tes. Begitu juga pada koefisien reliabilitas dan validitas akan menjadi 

lebih tinggi apabila kelompok subjek merupakan kelompok yang 

kemampuannya heterogen (bervariasi besar) dan tes yang sama akan 

mempunyai koefisien yang lebih rendah apabila dikenakan pada kelompok 

yang kemampuannya relatif homogen. Ketergantungan pada kelompok subjek 

ini tentu akan mengurangi manfaat parameter item dalam berbagai 

aplikasinya. Kelemahan lain, dalam teori tes klasik diperlukan asumsi 
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kesetaraan error pengukuran bagi semua subjek yang dikenai tes. Keberatan 

asumsi ini adalah kurangnya dukungan yang memperkuatnya dikarenakan 

pada tes yang sulit, error pengukuran bagi subjek yang berkemampuan tinggi 

(Azwar, 2004). 

Guru dalam membuat soal-soal evaluasi yang digunakan sebagai 

instrumen untuk menguji (tes) kemampuan siswa tidaklah mudah. Perangkat 

tes harus memiliki analisis butir soal yang validitasnya tinggi, dengan 

komposisi soal mudah, sedang, dan sukar menyebar secara proporsional sesuai 

dengan materi yang diujikan. Soal itu akan dapat menyeleksi secara alamiah, 

mana siswa yang cerdas dan siswa yang kurang cerdas. Sehingga hasil belajar 

siswa dapat dibuktikan secara ilmiah.Oleh karena itu, seorang guru dituntut 

untuk membuat seperangkat soal yang mampu menguji kompetensi 

siswa.Seorang guru harus pandai membuat soal evaluasi, oleh karena itu 

ketrampilan pembuatan soal-soal harus dikuasai guru.Apabila guru tidak 

terampil dan kreatif dalam pembuatan soal-soal, maka guru akan kesulitan 

membuat soal yang berbobot dan benar-benar mampu menguji kemampuan 

siswa.  

Soal dengan sistem pilihan ganda (multiple choice) sekarang ini 

memudahkan guru dalam pengoreksiannya, apabila didukung dengan 

peralatan canggih berupa scanner pemeriksa soal, sehingga para guru dapat 

dengan cepat mengetahui soal-soal mana yang sulit, sedang, dan mudah dari 

analisis butir soal yang telah diproses secara oleh mesin scanner. Guru dalam 

menulis soal diperlukan kemampuan dan objektivitas soal yang baik. Guru 
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harus tahu ciri masing-masing jenis soal dan bagaimana menulisnya, 

kelebihan dan kekurangannya sehingga objektivitas soal dapat terjamin. 

Setelah tes dilaksanakan akan terlihat hasil tes yang dikerjakan oleh siswa. 

Hasil tes tersebut perlu ditindaklanjuti dalam upaya meningkatkan mutu tes. 

Kenyataan yang ada di lapangan, sebagian besar guru geografi kurang  

meningkatkan mutu tes yang telah dibuatnya. 

Dalam proses pembelajaran sering terjadi pemberian nilai terhadap 

hasil belajar siswa tidak mencerminkan prestasi siswa yang sesungguhnya. 

Hal ini dapat terjadi karena alat ukur tes yang digunakan atau dibuat oleh guru 

dalam penilaian kurang cocok, sehingga nilai yang diberikan kepada siswa 

lebih tinggi atau lebih rendah dari prestasi yang sebenarnya. Hal lain yang 

sering terjadi adalah dalam menafsirkan hasil pengukuran dua atau beberapa 

perangkat tes sering disamakan tanpa memerhatikan perangkat tes yang 

digunakan. 

Penelitian sebelumnya, tentang perangkat tes hasil belajar yang 

dilakukan oleh Lutfi Mubarok, hanya mengembangkan perangkat tes tipe 

objektif berupa pilihan ganda (multiple choice) saja. Penelitian sebelumya 

tidak membahas tes hasil belajar tipe subjektif.Tipe tes subjektif adalah tipe 

tes yang dapat digunakan mengukur tingkat berfikir siswa dari yang rendah 

sampai tinggi dengan menuangkan gagasan atau ide yang dimiliki 

menggunakan kata-katanya sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada hari Sabtu, 12 Januari 2013 

yang telah dilakukan oleh peneliti pada guru geografi kelas X IPS SMA 
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Negeri 11 Purworejo.Tentang soal ulangan yang telah dibuat, analisis validitas 

pada soal yang telah dibuat oleh guru.Dari 50 soal diketahui 10 (20%) butir 

soal dengan kriteria valid dan terdapat 40 (80%) butir soal dengan kriteria 

tidak valid. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas kelas X IPS mata pelajaran 

geografi, dengan menggunakan  rumus product moment soal yang berjumlah 

50 butir soal dengan jumlah peserta tes 32 siswa, apabila r11>r tabel, maka 

instrumen tersebut reliabel. Hasil analisis reliabilitas diperoleh harga r11= 

0,2553<r tabel = 0,329. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut tidak reliabel. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran diperoleh 

7 (14%) butir soal mudah, 21 (42%) butir soal sedang, 22 (44%) butir soal 

sukar. Berdasarkan hasil analisis daya pembeda diperoleh 28 (56%) butir soal 

jelek, 11(22%) butir soal cukup, 11 (22%) butir soal baik. (Sumber: Mardono 

dalam arsip SMA Negeri 11 Purworejo T.A. 2012/2013).  

Adapun taraf kompetensi kognitif menurut Bloom, pengetahuan diberi 

bobot 35%, taraf pemahaman 25%, taraf aplikasi 20%, taraf analisis 10%, 

taraf sintesis 5%, dan taraf evaluasi 5%, dengan taraf kompetensinya 50% bab 

I dan 50% bab II (Sudijono, 2011: 141). 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan perangkat tes yang dibuat 

guru tergolong jelek, karena dari analisis validitas butir soal tidak valid, dari 

analisis reliabilitas perangkat tes tersebut tidak reliabel, dari analisis tingkat 

kesukaran termasuk kriteria sukar, dan dari analisis daya pembeda tergolong 

dalam kategori jelek, artinya soal pilihan ganda yang dibuat guru masih perlu 
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ditingkatkan kualitasnya sehingga benar-benar mampu membedakan antara 

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. 

Soal pilihan ganda dan uraian bebas merupakan tes yang sering 

digunakan oleh guru geografi dalam mengukur keberhasilan peserta didik 

secara menyeluruh, yang diujikan dalam satu program semester dan tahunan. 

Peneliti memilih melakukan penelitian terhadap kelas X karena terkait dengan 

waktu penelitian di kelas X memiliki waktu yang cukup, karena tidak 

terbentur dengan akan diadakannya akreditasi bagi semua sekolah di 

kabupaten Purworejo yang lebih menitik beratkan kelas XI, sedangkan kelas 

XII IPS waktunya sangat padat untuk mempersiapkan ujian nasional.  Peneliti 

memilih IPS karena peneliti sendiri bergulat pada bidang tersebut yaitu 

program studi pendidikan geografi sebagai jurusan yang dipilih pada fakultas 

ilmu sosial di Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan 

mengembangkan penelitian, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Pengembangan Perangkat Tes Hasil Belajar Domain Kognitif 

yang Berkualitas Mata Pelajaran Geografi Kelas X SMA Negeri 11 

Purworejo”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah model tes hasil belajar domain 
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kognitif yang berkualitas dan layak digunakan sebagai alat evaluasi pada Mata 

Pelajaran Geografi siswa kelas X SMA Negeri 11 Purworejo? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan 

model tes domain kognitif yang berkualitas untuk mengukur kemampuan 

kognitif siswa kelas X di SMA Negeri 11 Purworejo pada Mata Pelajaran 

Geografi.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi 

perorangan atau institusi, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis 

khususnya dan bagi para pendidik umumnya mengenai tes. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi Guru 

Meningkatkan profesionalisme guru dan sebagai bahan masukan bagi 

guru agar pembelajaran IPS khususnya geografi yang akan datang, 

perangkat tes ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam mengembangkan tes sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti  

Memberikan wawasan dan pengalaman pada peneliti sebagai calon 

pendidik mengenai perangkat tes yang dapat diterapkan nantinya ketika 

menjadi guru. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Berdasarkan pemilihan judul di atas, maka untuk menghindari salah tafsir 

terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka perlu diberi penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan 

dengan maksud menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia 

pendidikan (Edwin dan Brown 1977, dalam Sudijono, 2011: 1).Evaluasi 

yang digunakan disini ada dua bentuk tes yakni tes subjektif dan tes 

objektif. Tes subjektif yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tes 

uraian bebas (extended response test), sedangkan tes objektif yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda (multiple 

choice test). 
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2. Perangkat Tes yang Berkualitas 

Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar 

atau salah. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat 

kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon 

seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan (Mardapi 2004: 71). 

Hasil tes menunjukkan informasi tentang karakteristik seseorang atau 

sekelompok orang yang berupa kemampuan atau ketrampilan 

seseorang.Oleh karena itu agar diperoleh informasi yang akurat 

dibutuhkan tes yang handal. Perangkat tes yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua macam, yaitu subjektif dan ojektif, dan yang 

digunakan adalah pilihan ganda (multiple choice) dan tes uraian bebas 

(extended response test). 

3. Aspek Kognitif 

Ranah kognitif merupakan salah satu bagian dari taksonomi (klasifikasi) 

tujuan pendidikan.Disamping ranah afektif dan psikomotorik, ranah 

kognitif meliputi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan berfikir, 

mengetahui, dan memecahkan masalah. 

Menurut revisi Taksonomi Bloom, ranah kognitif memiliki enam 

tingkatan/jenjang yaitu menghafal, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan membuat.Susunan ranah di atas 

menunjukan bahwa setiap jenjang berikutnya merupakan tingkatan 

pengetahuan atau kecakapan intelektual yang lebih tinggi atau mendalam 
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dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya. Ranah kognitif yang 

berkulitas baik harus memiliki butir soal yang memiliki tingkat kesukaran 

sedang, daya beda yang tinggi dan pengecoh yang berfungsi efektif. Ranah 

kognitif yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

taksonomi bloom yang sudah direvisi yaitu C1 sampai dengan C5. 

4. Mata Pelajaran Geografi 

Seminar dan lokakarya yang dilaksanakan di Jurusan Geografi, FKIP, 

IKIP Semarang kerjasama dengan IGI tahun 1988 telah menghasilkan 

rumusan definisi: Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. 

5. Penelitian Pengembangan ( Research and Development atau RND) 

Metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&D) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010: 

407).Pengertian pengembangan dalam penelitian ini adalah  proses 

mengembangkan produk instrumen penilain domain kognitif. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, 

bagian awal, bagian isi/pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi  
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Bagian pendahuluanskripsi ini terdiri dari: sampul berjudul, lembar 

berlogo (sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan ( keaslian karya ilmiah), 

motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab yang diperinci sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan batasan istilah. 

Bab kedua, kajian pustaka atau landasan teori yang, landasan dan kerangka 

teori yang terdapat dalam penelitian ini. 

Bab ketiga, metode penelitian diuraikan mengenai fokus dan variabel 

penelitian, metode pengumpulan data,tahapan penelitian, dan metode 

analisis data. 

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasaan, diuraikan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasaan hasil penelitian. 

Bab kelima, kesimpulan dan saran yang terdiri dari kumpulan hasil 

penelitian dan saran- saran berdasarkan temuan yang diperoleh dari 

penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Penelitian Pengembangan (Research & Development) 

Pengembangan berbeda dengan penelitian pendidikan karena tujuan 

pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan dari 

serangkaian uji coba, misalnya melalui perorangan, kelompok kecil, 

kelompok sedang dan uji lapangan kemudian dilakukan revisi dan seterusnya 

untuk mendapatkan hasil atau produk yang memadai atau layak dipakai. 

Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (1983) adalah 

suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. 

Secara sederhana R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang 

secara sengaja, sistematis, bertujuan atau diarahkan untuk mencaritemukan, 

merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji 

keefektifan produk, model, metode atau strategi atau cara, jasa, prosedur 

tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. 

Sebaliknya, penelitian pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan 

suatu produk atau desain, melainkan menemukan pengetahuan baru melalui 

penelitian dasar atau untuk menjawab permasalahan-permasalahan praktis di 

lapangan melalui penelitian terapan.  

Inovasi pendidikan menggunakan R&D bukan merupakan satu 

kegiatan tersendiri yang terlepas-lepas dalam unit-unit kecil. Tetapi 
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merupakan suatu program berkelanjutan yang meliputi keseluruhan unsur 

yang membangun proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. 

Karena itu R&D yang dilaksanakan sering kali bersifat multi dan interdisiplin 

dan menggunakan “mixed method” dengan R&D sebagai payungnya.  

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg 

& Gall digambarkan dalam diagram alur 2.1. , sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tahapan R&D Borg & Gall, dalam Dr.Nusa Putra (2011:119). 

Borg & Gall kemudian menjelaskan secara sangat rinci tiap langkah 

yang diuraikan di atas. Tim Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan 

Balitbang Kemendiknas (Tim Puslitjaknov) merangkum penjelasan Borg & 

Gall dalam uraian berikut: 
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1. Melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei) untuk mengumpulkan 

informasi (kajian pustaka, pengamatan kelas), identifikasi permasalahan 

yang dijumpai dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan. 

2. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, 

perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran), dan uji ahli atau uji 

coba pada skala kecil, atau expert judgement. 

3. Mengembangkan jenis/bentuk produk, misal : penyiapan materi 

pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. 

4. Melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 2-3 sekolah 

menggunakan 6-10 subjek. Pengumpulan informasi atau data dengan 

menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, dan dilanjutkan 

analisis data. 

5. Melakukan revisi terhadap produk utama, berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji lapangan awal.  

6. Melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap 3-5 sekolah, 

dengan 30-80 subjek. Tes atau penilaian tentang prestasi belajar siswa 

dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 

7. Melakukan revisi terhadap produk operasional, berdasarkan masukan dan 

saran-saran hasil uji lapangan utama.  

8. Melakukan uji lapangan operasional (dilakukan terhadap 10-30 sekolah, 

melibatkan 40-200 subjek), data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan kuesioner.  
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9. Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji 

lapangan. 

10. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk, melaporkan dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, bekerja 

sama dengan penerbit untuk sosialisasi produk untuk komersial, dan 

memantau distribusi dan kontrol kualitas (Nusa Putra (2011:120). 

Sugiyono (2008:298) menjelaskan langkah-langkah penelitian  

pengembangan (research and development) terlihat dalam diagram alur 2.2. , 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Langkah-langkah R&D menurut Sugiyono. 

Secara ringkas penjelasan Sugiyono adalah sebagai berikut: 

1. Potensi dan masalah; R&D dapat berangkat dari adanya potensi dan 

masalah. 

Potensi dan 

masalah 

Pengumpulan 

Data 

Desain 

Produk 

Validasi Desain 

Revisi Desain Uji Coba 

Produk 
Revisi 

Produk 

Uji coba 

Pemakaian 

Revisi 

Produk 
Produksi Massal 



18 

 

 

 

2. Mengumpulkan informasi; setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan 

secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan. 

3. Desain produk; adalah hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, dapat 

berupa rancangan kerja baru, atau produk baru. 

4. Validasi desain; proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru atau 

produk baru secara rasional lebih baik dan efektif dibandingkan yang 

lama, dengan cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman. 

5. Perbaikan Desain; diperbaiki atau direvisi setelah diketahui kelemahanya. 

6. Uji coba produk; melakukan uji lapangan terbatas dengan eksperimen. 

7. Revisi produk; direvisi berdasarkan uji lapangan / empiris. 

8. Uji coba pemakaian; dilakukan uji coba dalam kondisi yang 

sesungguhnya. 

9. Revisi produk; apabila ada kekurangan dalam penggunaan dalam kondisi 

sesungguhnya, maka produk diperbaiki. 

10. Pembuatan produk massal; setelah diperbaiki, hasil akhirnya siap 

diproduksi secara massal. 

Dalam pengembangan perangkat tes agar diperoleh tes yang valid, 

sehingga hasil ukurnya dapat mencerminkan secara tepat hasil belajar atau 

prestasi belajar yang dicapai oleh masing-masing individu peserta tes setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk itu langkah-langkah konstruksi 

tes yang ditempuh adalah sebagai berikut : 
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1. Menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena 

setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk 

tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, atau seleksi.  

2. Memperhatikan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). 

Standar kompetensi merupakan acuan atau target utama yang harus 

dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada 

atau melalui gabungan kompetensi dasar.  

3. Menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non tes atau 

mempergunakan keduanya. Untuk penggunaan tes diperlukan penentuan 

materi penting sebagai pendukung kompetensi dasar. Syaratnya adalah 

materi yang diujikan harus mempertimbangkan urgensi (wajib dikuasai 

peserta didik), kontinuitas (merupakan materi lanjutan), relevansi 

(bermanfaat terhadap mata pelajaran lain), dan keterpakaian dalam 

kehidupan sehari-hari tinggi. Langkah selanjutnya adalah menentukan 

jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat diujikan secara 

tertulis/lisan. Bila jawabanya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat 

diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda atau uraian. Bila 

jawabanya tidak tepat maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan: 

kinerja (performance), penugasan (project), hasil karya (product), atau 

lainya.  

4. Menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta pedoman 

penskoranya. Dalam menulis soal, penulis harus memperhatikan kaidah 

penulisan soal. 
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Adapun prosedur pengembangan perangkat tes digambarkan dalam 

diagram alur 2.3. , sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Prosedur Pengembangan Tes (Depdiknas, 2008:7). 
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a. Pengamatan/

observasi ( 

sikap, 

portofolio, 

life skills) 

b. Tes sikap 

Menentukan Materi 

Penting/Pendukung KD 

NON TES TES 

a. Kinerja (Performance) 

b. Penugasan (Project) 

c. Hasil Karya (Product) 

Ikuti Kaidah Penulisan Soal Dan Susunlah Pedoman Penskoranya 



21 

 

 

 

Dalam penelitian pengembangan tes pilihan ganda domain kognitif 

yang berkualitas pada mata pelajaran Geografi kelas X semester genap SMA 

Negeri 11 Purworejo peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono dan dalam menyusun perangkat tes hasil 

belajar sesuai dengan prosedur pengembangan tes oleh Depdiknas. 

 

B. Tinjauan Tentang Penilaian (Evaluation)  

Penilaian (evaluation) adalah pengambilan keputusan berdasarkan 

hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Hasil pengukuran merupakan angka 

mati yang tidak mempunyai makna apapun. Pengambilan keputusan belum 

dapat dilakukan hanya atas dasar hasil pengukuran. Hasil pengukuran baru 

mempunyai makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan setelah 

dibandingkan dengan kriteria tertentu. Interpretasi terhadap hasil pengukuran 

hanya dapat bersifat evaluatif apabila disandarkan pada suatu norma atau 

kriteria (Azwar, 2001:6). 

Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

dan standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang 

saling berkesinambungan. Evaluasi dilakukan setelah dilakukan pengukuran 

dan keputusan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran (Purwanto, 

2009: 1). 
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1. Fungsi dan Tujuan Evaluasi 

Menurut Sudijono (2009: 7-8) evaluasi sebagai suatu tindakan 

atau proses setidak-tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu (1) 

mengukur kemajuan, (2) menunjang penyusunan rencana, dan (3) 

memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. 

Evaluasi dalam pendidikan pada umumnya dan pembelajaran 

pada khususnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Secara umum, tujuan evaluasi adalah : (a) untuk mengumpulkan 

data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan 

atau kemajuan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka 

waktu tertentu; (b) untuk memungkinkan para guru menilai aktivitas atau 

pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan; dan (c) untuk mengetahui 

tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah 

dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu 

(Sudaryono, 2012:52). 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi adalah 

(a) untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program 

pendidikan; (b) untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab 

keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan 

pada umumnya dan program pembelajaran pada khususnya; (c) untuk 

memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, 
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dan bakat siswa yang bersangkutan; (d) untuk memperoleh bahan laporan 

tentang perkembangan siswa yang diperlukan oleh orang tua siswa dan 

lembaga pendidikan; dan (e) untuk memperbaiki mutu proses 

pembelajaran, baik cara belajar siswa maupun metode yang digunakan 

guru dalam mengajar (Sudaryono, 2012: 52). 

2. Objek dan Subjek Evaluasi 

Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi 

titik pusat pengamatan karena penilaian mengiginkan informasi tentang 

sesuatu tersebut. Dengan masih menggunakan diagram tentang 

transformasi maka sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya meliputi a) 

input: (1) kemampuan, (2) kepribadian, (3) sikap-sikap, dan (4) 

intelegensi; b) transformasi: (1) kurikulum/materi, (2) metode dan cara 

penilaian, (3) sarana pendidikan/media, (4) sistem administrasi, (5) guru 

dan personal lainya; dan c) output. 

Sasaran keputusan pendidikan dibuat oleh seorang guru tidak 

hanya individu siswa, tetapi juga guru, materi pembelajaran, tujuan, 

kurikulum, situasi, dan kondisi, juga dapat dijadikan sebagai objek 

pembuatan keputusan pendidikan (evaluasi). Sebagaimana diketahui 

bahwa salah satu prinsip dasar yang harus senantiasa diperhatikan dan 

dipatuhi dalam rangka evaluasi hasil belajar adalah prinsip keseluruhan, 

yaitu prinsip di mana seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi 

hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap 
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siswa, baik dari segi pemahamanya terhadap materi atau bahan pelajaran 

yang telah diberikan (aspek kognitif), dari segi penghayatan (aspek 

afektif), maupun pengalamanya (aspek psikomotor) (Sudaryono, 2012: 

42). 

Bloom bersama rekan-rekanya telah menjadi pelopor dalam 

menyumbangkan suatu klasifikasi tujuan pembelajaran (educational 

objectives). Ada tiga ranah atau domain besar yang selanjutnya disebut 

taksonomi, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 

(affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor domain). Adapun 

taksonomi yang dimaksud menurut Mukhtar (2003) dalam Sudaryono 

(2012:43) adalah: Ranah kognitif (cognitive domain) menurut Bloom dan 

kawan-kawan mencakup: pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan evaluasi (evaluation). Ranah afektif (affective domain) 

menurut taksonomi Krathwohl, Bloom dan kawan-kawan meliputi: 

penerimaan (receiving), partisipasi (responding), penilaian/ penentuan 

sikap (valuing), organisasi (organization), pembentukan pola hidup 

(characterization by value or value complex). Ranah psikomotorik 

(psychomotoric domain) menurut klasifikasi Simpson mencakup : 

persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided 

response), gerakan yang terbiasa (mechanical response), penyesuaian 

pola gerakan (adjustment), dan kreativitas (creativity). 
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Dalam penelitian pengembangan ini peneliti akan 

mengembangkan perangkat tes hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. 

Alasan peneliti memilih ranah kognitif, karena ranah kognitiflah yang 

paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Melihat 

kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada 

umumnya baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah, 

seperti pengetahuan, pemahaman dan sedikit penerapan. Sedangkan 

tingkat analisis, sintesis dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Apabila 

semua tingkat kognitif diterapkan secara merata dan terus-menerus maka 

hasil pendidikan akan lebih baik. 

 

C. Tinjauan Ranah Kognitif Pada Tujuan Pengajaran 

Taksonomi tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Bloom, 

Engelhart, Furst, Hill dan Krathwohl (1956) dalam bukunya “The Taxonomy 

of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, 

Handbook I: Cognitive Domain”. Selama hampir setengah abad buku itu 

banyak menjadi rujukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun 

ide-ide dalam buku tersebut masih sangat bermanfaat, namun dinilai perlu 

adanya revisi untuk lebih bisa mengadopsi perkembangan dan temuan baru 

dalam dunia pendidikan. Oleh karena itulah diterbitkan edisi revisi buku 

tersebut yang berjudul “A Taxonomy for Learning and Teaching and 

Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives” 
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(Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, Pintrich, Raths, d 

Wittrock, 2001).  

Taksonomi yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara 

dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Kalau pada taksonomi 

yang lama dimensi pengetahuan dimasukkan pada jenjang paling bawah 

(pengetahuan), pada taksonomi yang baru pengetahuan benar-benar dipisah 

dari dimensi proses kognitif. Pemisahan ini dilakukan sebab dimensi 

pengetahuan berbeda dari dimensi proses kognitif. Pengetahuan merupakan 

kata benda sedangkan proses kognitif merupakan kata kerja. Setidaknya ada 

dua nilai positif dari taksonomi yang baru ini dalam kaitannya dengan 

asesment. Pertama, karena pengetahuan dipisah dengan proses kognitif, guru 

dapat segera mengetahui jenis pengetahuan mana yang belum diukur. 

Pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif merupakan dua 

macam pengetahuan yang dalam taksonomi yang lama kurang mendapat 

perhatian. Dengan dimunculkannya pengetahuan prosedural, guru sains akan 

lebih terdorong mengembangkan soal untuk mengukur keterampilan proses 

siswa yang selama ini masih sering terabaikan. Kedua, taksonomi yang baru 

memungkinkan pembuatan soal yang bervariasi untuk setiap jenis proses 

kognitif. Apabila dalam taksonomi yang lama, hanya dikenal jenjang C1, C2, 

C3, dst., dalam taksonomi yang baru tiap jenjang menjadi 4 kali lipat sebab 

ada 4 macam pengetahuan. Seorang guru yang membuat soal jenjang C1, kini 

bisa memvariasikan soalnya, menjadi C1-faktual, C1-konseptual, C1-

prosedural, C1- metakognitif, dsb. 
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1. Dimensi Pengetahuan 

Ada empat macam pengetahuan, yaitu: pengetahuan faktual, 

pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan 

metakognitif.  

a. Pengetahuan faktual (factual knowledge): pengetahuan yang berupa 

potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar 

yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual 

pada umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Ada dua macam 

pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan tentang terminologi 

(knowledge of terminology) dan pengetahuan tentang bagian detail 

dan unsur-unsur (knowledge of specific details and element). 

1) Pengetahuan tentang terminologi (knowledge of terminology): 

mencakup pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik 

yang bersifat verbal maupun non verbal. Setiap disiplin ilmu 

biasanya mempunyai banyak sekali terminologi yang khas untuk 

disiplin ilmu tersebut. Beberapa contoh pengetahuan tentang 

terminologi: pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang 

istilah ilmiah, dan pengetahuan tentang simbol dalam peta. 

2) Pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur (knowledge 

of specific details and element): mencakup pengetahuan tentang 

kejadian, orang, waktu dan informasi lain yang sifatnya sangat 

spesifik. Beberapa contoh pengetahuan tentang bagian detail dan 
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unsur-unsur, misalnya pengetahuan tentang nama tempat dan 

waktu kejadian. 

b. Pengetahuan konseptual: pengetahuan yang menunjukkan saling 

keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar 

dan semuanya berfungsi bersama-sama. Pengetahuan konseptual 

mencakup skema, model pemikiran, dan teori baik yang implisit 

maupun eksplisit. Ada tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu 

pengetahaun tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang 

prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang teori, model, dan 

sruktur. 

1) Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori: mencakup 

pengetahuan tentang kategori, kelas, bagian, atau susunan yang 

berlaku dalam suatu bidang ilmu tertentu. Pengetahuan tentang 

klasifikasi dan kategori merupakan pengetahuan yang sangat 

penting sebab pengetahaun ini juga menjadi dasar bagi siswa 

dalam mengklasifikasikan informasi dan pengetahuan.  

2) Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi: mencakup 

abstraksi hasil observasi ke level yang lebih tinggi, yaitu prinsip 

atau generalisasi. Prinsip dan generalisasi merupakan abstraksi 

dari sejumlah fakta, kejadian, dan saling keterkaitan antara 

sejumlah fakta. Prinsip dan generalisasi biasanya cenderung sulit 

untuk dipahami siswa apabila siswa belum sepenuhnya 
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menguasai fenomena-fenomena yang merupakan bentuk yang 

“teramati” dari suatu prinsip atau generalisasi.  

3) Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur: mencakup 

pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi dan saling 

keterkaitan antara keduanya yang menghasilkan kejelasan 

terhadap suatu fenomena yang kompleks. Pengetahuan tentang 

teori, model, dan struktur merupakan jenis pengetahuan yang 

sangat abstrak dan rumit.  

c. Pengetahuan prosedural: pengetahuan tentang bagaimana 

mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru.  

1) Pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan 

dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan tentang algoritme: 

mencakup pengetahuan tentang keterampilan khusus yang 

diperlukan untuk bekerja dalam suatu bidang ilmu atau tentang 

algoritme yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.  

2) Pengetahuan tentang teknik dan metode yang berhubungan 

dengan suatu bidang tertentu: mencakup pengetahuan yang pada 

umumnya merupakan hasil konsensus, perjanjian, atau aturan 

yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan tentang 

teknik dan metode lebih mencerminkan bagaimana ilmuwan 
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dalam bidang tersebut berpikir dan memecahkan masalah yang 

dihadapi.  

3) Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan suatu 

prosedur tepat untuk digunakan: mencakup pengetahuan tentang 

kapan suatu teknik, strategi, atau metode harus digunakan. Siswa 

dituntut bukan hanya tahu sejumlah teknik atau metode tetapi 

juga dapat mempertimbangkan teknik atau metode tertentu yang 

sebaiknya digunakan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi yang dihadapi saat itu.  

d. Pengetahuan metakognitif: mencakup pengetahuan tentang kognisi 

secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Penelitian-

penelitian tentang metakognitif menunjukkan bahwa seiring dengan 

perkembangannya siswa menjadi semakin sadar akan pikirannya dan 

semakin banyak tahu tentang kognisi, dan apabila siswa bisa 

mencapai hal ini maka mereka akan lebih baik lagi dalam belajar.  

1) Pengetahuan strategik: mencakup pengetahuan tentang strategi 

umum untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. 

Pengetahuan jenis ini dapat digunakan bukan hanya dalam suatu 

bidang tertentu tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain.  

2) Pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk di dalamnya 

pengetahuan tentang konteks dan kondisi yang sesuai: mencakup 

pengetahuan tentang jenis operasi kognitif yang diperlukan untuk 
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mengerjakan tugas tertentu serta pemilihan strategi kognitif yang 

sesuai dalam situasi dan kondisi tertentu. 

3) Pengetahuan tentang diri sendiri: mencakup pengetahuan tentang 

kelemahan dan kemampuan diri sendiri dalam belajar. Salah satu 

syarat agar siswa dapat menjadi pebelajar yang mandiri adalah 

kemampuannya untuk mengetahui dimana kelebihan dan 

kekurangan serta bagaimana mengatasi kekurangan tersebut.  

2. Dimensi proses kognitif dalam taksonomi yang baru 

Jumlah dan jenis proses kognitif tetap sama seperti dalam 

taksonomi yang lama, hanya kategori analisis dan evaluasi ditukar 

urutannya dan kategori sintesis kini dinamai membuat (create). Seperti 

halnya taksonomi yang lama, taksonomi yang baru secara umum juga 

menunjukkan penjenjangan, dari proses kognitif yang sederhana ke 

proses kognitif yang lebih kompleks. Namun demikian penjenjangan 

pada taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya. Artinya, untuk dapat 

melakukan proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan 

penguasaan proses kognitif yang lebih rendah. 

a. Menghafal (remember): menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif 

yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar 

“mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat 

hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih 
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luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Kategori ini 

mencakup dua macam proses kognitif: mengenali (recognizing) dan 

mengingat (recalling). 

1) Mengenali (recognizing): mencakup proses kognitif untuk 

menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang yang identik atau sama dengan informasi yang baru. 

Bentuk tes yang meminta siswa menentukan betul atau salah, 

menjodohkan, dan pilihan berganda merupakan tes yang sesuai 

untuk mengukur kemampuan mengenali. Istilah lain untuk 

mengenali adalah mengidentifikasi (identifying). 

2) Mengingat (recalling): menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang apabila ada petunjuk 

(tanda) untuk melakukan hal tersebut. Tanda di sini seringkali 

berupa pertanyaan. Istilah lain untuk mengingat adalah menarik 

(retrieving). 

b. Memahami (understand): mengkonstruk makna atau pengertian 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi 

yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah 

ada dalam pemikiran siswa. Karena penyusun skema adalah konsep, 

maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan 
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(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), 

mengklasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), menarik 

inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan 

(explaining). 

1) Menafsirkan (interpreting): mengubah dari satu bentuk informasi 

ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari dari kata-kata ke 

grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau 

sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya 

meringkas atau membuat parafrase. Informasi yang disajikan 

dalam tes haruslah “baru” sehingga dengan mengingat saja siswa 

tidak akan bisa menjawab soal yang diberikan. Istilah lain untuk 

menafsirkan adalah mengklarifikasi (clarifying), memparafrase 

(paraphrasing), menerjemahkan (translating), dan menyajikan 

kembali (representing). 

2) Memberikan contoh (exemplifying): memberikan contoh dari 

suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan 

contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu 

konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk 

membuat contoh. Istilah lain untuk memberikan contoh adalah 

memberikan ilustrasi (illustrating) dan mencontohkan 

(instantiating). 

3) Mengklasifikasikan (classifying): mengenali bahwa sesuatu 

(benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk 
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dalam kemampuan mengklasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri 

yang dimiliki suatu benda atau fenomena. Istilah lain untuk 

mengklasifikasikan adalah mengkategorisasikan (categorising). 

4) Meringkas (summarising): membuat suatu pernyataan yang 

mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari 

sebuah tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti 

dari suatu informasi dan meringkasnya. Istilah lain untuk 

meringkas adalah membuat generalisasi (generalising) dan 

mengabstraksi (abstracting). 

5) Menarik inferensi (inferring): menemukan suatu pola dari 

sederetan contoh atau fakta. Untuk dapat melakukan inferensi 

siswa harus terlebih dapat menarik abstraksi suatu konsep/prinsip 

berdasarkan sejumlah contoh yang ada. Istilah lain untuk 

menarik inferensi adalah mengekstrapolasi (extrapolating), 

menginterpolasi (interpolating), memprediksi (predicting), dan 

menarik kesimpulan (concluding). 

6) Membandingkan (comparing): mendeteksi persamaan dan 

perbedaan yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. 

Membandingkan mencakup juga menemukan kaitan antara 

unsur-unsur satu objek atau keadaan dengan unsur yang dimiliki 

objek atau keadaan lain. Istilah lain untuk membandingkan 
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adalah mengkontraskan (contrasting), mencocokkan (matching), 

dan memetakan (mapping). 

7) Menjelaskan (explaining): mengkonstruk dan menggunakan 

model sebab-akibat dalam suatu system. Termasuk dalam 

menjelaskan adalah menggunakan model tersebut untuk 

mengetahui apa yang terjadi apabila salah satu bagian sistem 

tersebut diubah. Istilah lain untuk menjelaskan adalah 

mengkonstruksi model (constructing a model). 

c. Mengaplikasikan (applying): mencakup penggunaan suatu prosedur 

guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu 

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. 

Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk 

pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif: menjalankan (executing) dan mengimplementasikan 

(implementing). 

1) Menjalankan (executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang 

telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan 

sudah tertentu dan juga dalam urutan tertentu. Apabila langkah-

langkah tersebut benar, maka hasilnya sudah tertentu pula. Istilah 

lain untuk menjalankan adalah melakukan (carrying out). 
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2) Mengimplementasikan (implementing): memilih dan 

menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas 

yang baru. Karena diperlukan kemampuan memilih, siswa 

dituntut untuk memiliki pemahaman tentang permasalahan yang 

akan dipecahkannya, dan juga prosedur-prosedur yang mungkin 

digunakannya. Apabila prosedur yang tersedia ternyata tidak 

tepat benar, siswa dituntut untuk bisa memodifikasinya sesuai 

keadaan yang dihadapi. Istilah lain untuk mengimplementasikan 

adalah menggunakan (using). 

d. Menganalisis (analyzing): menguraikan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling 

keterkaitan antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga 

macam proses kognitif yang tercakup dalam menganalisis: 

membedakan (differentiating), mengorganisir (organizing), dan 

menemukan pesan tersirat (attributting). 

1) Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang 

menyusun suatu struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan 

penting tidaknya. Oleh karena itu membedakan (differentiating) 

berbeda dari membandingkan (comparing). Membedakan 

menuntut adanya kemampuan untuk menentukan mana yang 

relevan/esensial dari suatu perbedaan terkait dengan struktur 

yang lebih besar. 
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2) Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu 

keadaan dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait 

satu sama lain untuk membentuk suatu struktur yang padu. 

3) Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut 

pandang, bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh: 

menganalisis mengapa seseorang menulis di surat kabar bahwa 

hutan di Jawa Barat masih cukup luas. 

e. Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup 

dalam kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

1) Memeriksa (checking): menguji konsistensi atau kekurangan 

suatu karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat 

dengan sifat produk tersebut).  

2) Mengritik (critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan 

maupun kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: 

menilai apakah rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau 

tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

cara pandang penilai). 

f. Membuat (create): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 

bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong 

dalam kategori ini, yaitu: membuat (generating), merencanakan 

(planning), dan memproduksi (producing). 
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1) Membuat (generating): menguraikan suatu masalah sehingga 

dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang 

mengarah pada pemecahan masalah tersebut. Contoh: 

merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang 

terjadi berdasarkan pengamatan di lapangan. 

2) Merencanakan (planning): merancang suatu metode atau strategi 

untuk memecahkan masalah. Contoh: merancang serangkaian 

percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

3) Memproduksi (producing): membuat suatu rancangan atau 

menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah. Contoh: 

mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan 

untuk melakukan percobaan. 

Dari definisi – definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

membuat alat penilaian yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif harus 

memperhatikan 6 jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

evaluasi, dan membuat. Untuk mengukur hasil belajar siswa seringkali 

digunakan tes buatan guru (teacher made test). Tes yang dibuat guru ini 

terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian materi yang 

dipelajari. Terdapat 2 bentuk tes yaitu: (1) Tes subjektif, pada umumnya 

berbentuk tes esai (uraian); (2) tes objektif, tes yang dalam pemeriksaanya 

dapat dilakukan secara objektif. Macam-macam tes objektif adalah tes benar-

salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), menjodohkan 

(matching test), dan tes isian (completion test). Dalam penelitian 
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pengembangan ini yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah tes objektif 

bentuk pilihan ganda. Peneliti memilih tes objektif bentuk pilihan ganda 

(multiple choice test) karena tes objektif bentuk pilihan ganda paling sering 

digunakan dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, 

ujian nasional, dan ujian masuk perguruan tinggi. Peneliti tidak 

mengembangkan tes subjektif karena kadar validitas dan reliabilitas rendah 

sehingga sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-

betul telah dikuasai (Arikunto, 2009:163). Sedangkan peneliti bermaksud 

untuk mengembangkan butir soal yang mengukur ranah kognitif. Ranah 

kognitif yang akan digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

berpedoman pada revisi taksonomi Bloom.  

 

D. Tinjauan Tentang Tes Pilihan Ganda (Multiple Choice Test) 

Menurut Webster‟s Collegiate dalam Arikunto (1988:29), tes adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes tertulis adalah tes yang soal-

soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. 

Jenis tes tertulis secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu tes uraian 

dan tes objektif.  

Tes objektif bentuk multiple choice item sering dikenal dengan istilah 

tes objektif bentuk pilihan ganda, yaitu salah satu bentuk tes objektif yang 

terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya belum selesai, dan untuk 
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menyelesaikanya harus dipilih salah satu (atau lebih) dari beberapa 

kemungkinan jawab yang telah disediakan pada tiap-tiap butir soal yang 

bersangkutan (Sudijono, 2009:118). 

Dalam perkembangannya, sampai saat ini tes objektif bentuk multiple 

choice item dapat dibedakan menjadi sembilan model, yaitu: 

1. Model melengkapi lima pilihan  

Tes objektif bentuk multiple choice item model melengkapi lima pilihan 

ini pada umumnya terdiri atas: kalimat pokok (item) yang berupa 

pernyataan yang belum lengkap diikuti oleh lima kemungkinan jawab 

(alternatif) yang dapat melengkapi pernyataan tersebut. Tugas testee 

disini ialah memilih salah satu diantara lima kemungkinan jawab 

tersebut, yang menurut keyakinan testee adalah paling tepat. 

2. Model asosiasi dengan lima atau empat pilihan 

Tes objektif bentuk multiple choice item model asosiasi dengan lima atau 

empat pilihan ini terdiri dari lima atau empat judul/istilah/ pengertian, 

yang diberi tanda huruf abjad di depanya, dan diikuti oleh beberapa 

pernyataan yang diberi nomor urut di depanya. Untuk tiap pernyataan 

tersebut testee diminta memilih salah satu judul/istilah pengertian yang 

berhuruf abjad, yang menurut keyakinan testee adalah paling cocok. 

3. Model melengkapi berganda 

Butir soal sejenis ini pada dasarnya sama dengan multiple choice item 

model melengkapi lima pilihan, yaitu terdiri atas satu kalimat pokok yang 
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tidak (belum) lengkap, diikuti dengan beberapa kemungkinan jawaban. 

Perbedaanya adalah, bahwa pada butir soal jenis ini, kemungkinan 

jawaban betulnya bisa satu, dua, tiga, atau empat. 

4. Model analisis hubungan antarhal 

Tes objektif bentuk multiple choice item biasanya terdiri atas satu kalimat 

pernyataan yang diikuti oleh satu kalimat keterangan. Kepada testee 

ditanyakan, apakah pernyataan itu betul, dan apakah keterangan itu juga 

betul. 

5. Model analisis kasus 

Butir soal jenis ini merupakan tiruan keadaan yang sebenarnya. Jadi 

seolah-olah testee dihadapkan kepada suatu kasus. Dari kasus tersebut, 

kepada testee ditanyakan mengenai berbagai hal dan kunci jawaban-

jawaban itu tergantung pada tahu atau tidaknya testee dalam memahami 

kasus tersebut. 

6. Model hal kecuali 

Model “hal kecuali” ini dikembangkan atas dasar asosiasi positif dan 

asosiasi negatif secara serempak, jika model ini digunakan dalam tes 

hasil belajar, maka pada kolom sebelah kiri dicantumkan tiga macam 

gejala atau kategori (yakni A,B, dan C); sedangkan pada kolom sebelah 

kanan terdapat lima hal atau keadaan (yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5), di mana 

empat di antaranya cocok dengan satu hal yang berada di sebelah kiri. 

Jawaban yang dikehendaki oleh tester ialah, agar testee menentukan hal 
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berabjad mana yang dipandang cocok dengan empat keadaan yang 

bernomor, dan keadaan yang tidak cocok dengan hal atau keadaan itu. 

7. Model hubungan dinamik 

Tes objektif bentuk multiple choice item model hubungan dinamik ini 

adalah salah satu jenis tes objektif bentuk pilihan ganda, yang menuntut 

kepada testee untuk memiliki bekal pengertian atau pemahaman tentang 

perbandingan kuantitatif dalam hubungan dinamik. 

8. Model perbandingan kuantitatif 

Pada model perbandingan kuantitatif ini, yang perlu ditanyakan kepada 

testee adalah hafalan kuantitatif yang sifatnya fundamental dan di 

kemudian hari perlu hafal di luar kepala, di dalam profesinya, tanpa 

melihat buku, daftar atau tabel. 

9. Model pemakaian diagram, grafik, peta atau gambar 

Pada tes objektif bentuk multiple choice item model ini terdapat gambar/ 

diagram/grafik/peta yang diberi tanda huruf abjad A,B,C,D, dan 

sebagainya. Kepada testee ditanyakan tentang sifat/keadaan/ hal-hal 

tertentu yang berhubungan dengan tanda-tanda tersebut (Sudijono, 

2009:120-130). 

1. Kelebihan Tes Pilihan Ganda 

Dalam evaluasi pembelajaran, item tes pilihan ganda mempunyai 

beberapa kelebihan sebagai berikut: 
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a. Tes pilihan ganda memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat 

pengukur hasil belajar siswa. Karakter yang baik tersebut yaitu lebih 

fleksibel dalam implementasi evaluasi dan efektif untuk mengukur 

tercapai tidaknya tujuan belajar mengajar. 

b. Item tes pilihan ganda yang dikonstruksi dengan intensif dapat 

mencakup hampir seluruh bahan pembelajaran yang diberikan oleh 

guru di kelas. 

c. Item tes pilihan ganda tepat untuk mengukur penguasaan informasi 

para siswa yang hendak dievaluasi. 

d. Item tes pilihan ganda dapat mengukur kemampuan intelektual atau 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. 

e. Dengan menggunakan kunci jawaban yang sudah disiapkan secara 

terpisah, jawaban siswa dapat dikoreksi dengan lebih mudah. 

f. Hasil jawaban siswa yang diperoleh dari tes pilihan ganda dapat 

dikoreksi bersama, baik oleh guru maupun siswa dengan situasi yang 

lebih kondusif. 

g. Item tes pilihan ganda yang sudah dibuat terpisah antara lembar soal 

dan lembar jawaban, dapat dipakai secara berulang-ulang (Sukardi, 

2009:125-126). 

2. Kekurangan Tes Pilihan Ganda 

Kesulitan yang sering dialami para guru di kelas, berkaitan 

dengan mengonstruksi item tes pilhan ganda adalah kesulitan dalam 
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menyusun item tes yang mengandung pokok persoalan dengan tepat, dan 

menyusun jawaban alternatif dengan memperhitungkan beberapa 

jawaban penjebak (distracters) yang memungkinkan dipilih siswa. Di 

samping kelemahan pokok seperti yang diuraikan di atas, item tes pilihan 

ganda masih memerlukan perhatian seorang guru atau evaluator, 

diantaranya adalah kelemahan yang berkaitan dengan beberapa hal 

berikut: 

a. Konstruksi item pilihan ganda lebih sulit serta membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibanding dengan penyusunan item tes bentuk 

objektif lainya. 

b. Tidak semua guru senang menggunakan tes pilihan ganda untuk 

mengukur hasil pembelajaran yang telah diberikan dalam waktu 

tertentu, misalnya satu semester atau satu kuartal. 

c. Item tes pilihan ganda kurang dapat mengukur kecakapan siswa 

dalam mengorganisasi materi hasil pembelajaran. 

d. Item tes pilihan ganda memberi peluang pada siswa untuk menerka 

jawaban (Sukardi,2009:126). 

3. Langkah-Langkah Penyusunan Butir Soal 

Agar soal yang disiapkan menghasilkan bahan ulangan/ ujian 

yang sahih dan handal, maka harus dilakukan langkah-langkah berikut, 

yaitu: (1) menentukan tujuan tes, (2) menentukan kompetensi yang akan 

diujikan, (3) menentukan materi yang diujikan, (4) menetapkan 

penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk 
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penilaianya, (5) menyusun kisi-kisinya, (6) menulis butir soal, (7) 

memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif, (8) merakit soal 

menjadi perangkat tes, (9) menyusun pedoman penskoranya, (10) uji 

coba butir soal, (11) analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik 

hasil uji coba, dan (12) perbaikan soal berdasarkan hasil analisis 

(Depdiknas, 2008: 12). 

4. Kaidah Penulisan Tes Pilihan Ganda 

Untuk mendapatkan tes pilihan ganda yang berkualitas, maka 

penulis harus memperhatikan kaidah penulisan soal pilihan ganda seperti 

berikut : 

a. Materi 

1) Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus 

menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai 

dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. 

2) Pengecoh harus berfungsi. 

3) Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya, 

satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. 

b. Konstruksi 

1) Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, 

kemampuan/ materi yang hendak diukur/ ditanyakan harus jelas, 

tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari 

yang dimaksudkan penulis. Setiap butir soal hanya mengandung 

satu persoalan/ gagasan. 
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2) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja. 

3) Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang 

benar. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, 

kelompok kata, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk 

ke arah jawaban yang benar. 

4) Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif 

ganda. Artinya, pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata 

atau lebih yang mengandung arti negatif. 

5) Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi 

materi. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi 

yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal, penulisanya 

harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. 

6) Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah ini 

diperlukan karena adanya kecenderungan peserta didik memilih 

jawaban yang paling panjang karena seringkali jawaban yang 

lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. 

7) Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “semua pilihan 

jawaban di atas salah” atau “semua pilihan jawaban di atas 

benar”. Artinya, dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka 

secara pilihan jawaban berkurang satu karena pernyataan itu 

bukan merupakan materi yang ditanyakan dan pernyataan itu 

menjadi tidak homogen. 
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8) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. 

9) Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang 

terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. 

10) Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata 

yang bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-

kadang. 

11) Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

Ketergantungan pada soal sebelumnya menyebabkan peserta 

didik yang tidak dapat menjawab benar soal pertama tidak akan 

dapat menjawab benar soal berikutnya. 

c. Bahasa/budaya 

1) Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam 

penulisan soal di antaranya meliputi: a) pemakaian kalimat: (1) 

unsur subjek, (2) unsur predikat, (3) anak kalimat; b) pemakaian 

kata: (1) pilihan kata, (2) penulisan kata,  dan c) pemakaian 

ejaan: (1) penulisan huruf, (2) penggunaan tanda baca. 

2) Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga 

pernyataanya mudah dimengerti peserta didik. 

3) Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata/ frase yang bukan 

merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase pada 

pokok soal (Depdiknas, 2008:15-16). 
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5. Kualitas Tes Pilihan Ganda Secara Empirik 

Tes pilihan ganda mata pelajaran Geografi yang berkualitas 

secara empirik yaitu mempunyai validitas yang dapat mengukur 

kemampuan dalam mata pelajaran, reliabilitas yang menggambarkan 

keajekan alat tes, mempunyai tingkat kesukaran sedang, dan daya 

pembeda yang tinggi.  

a. Validitas (Validity) 

Validitas sebuah tes dapat diketahui dari pemikiran dan dari 

hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis 

(logical validity) dan hal yang kedua diperoleh validitas empiris 

(empirical validity). Secara garis besar ada dua macam validitas, 

yaitu validitas logis dan validitas empiris. 

1) Validitas Rasional  

Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas 

dasar hasil pemikiran, validitas yang diperoleh dengan berpikir 

secara logis. Dengan demikian maka suatu tes hasil belajar dapat 

dikatakan telah memiliki validitas rasional, apabila setelah 

dilakukan penganalisisan secara rasional ternyata bahwa tes 

hasil belajar itu memang (secara rasional) dengan tepat telah 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk dapat 

menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas 

rasional ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari segi 

susunan atau konstruksinya. 
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a) Validitas isi (content validity) 

Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah 

validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, 

penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung 

dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas isi adalah validitas 

yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur 

hasil belajar peserta didik, isinya telah dapat mewakili 

secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan 

pelajaran yang seharusnya diteskan (diujikan). Validitas isi 

dari suatu tes hasil belajar dapat diketahui dengan jalan 

membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes hasil 

belajar, dengan tujuan instruksional khusus yang telah 

ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran, apakah 

hal-hal yang tercantum dalam tujuan instruksional khusus 

sudah mewakili secara nyata dalam tes hasil belajar 

tersebut. 

b) Validitas Konstruksi ( construct validity) 

Validitas konstruksi dapat diartikan sebagai validitas 

yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaanya. 

Adapun secara terminologis, suatu tes hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas 

konstruksi, apabila tes hasil belajar tersebut ditinjau dari 

segi susunan, kerangka atau rekaanya, telah dapat dengan 
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secara tepat mencerminkan suatu konstruksi. Tes hasil 

belajar baru dapat dikatakan telah memiliki validitas 

susunan apabila butir-butir soal atau item yang membangun 

tes tersebut benar-benar telah dapat dengan secara tepat 

mengukur aspek-aspek berpikir (seperti: aspek kognitif, 

aspek afektif, aspek psikomotor) sebagaimana telah 

ditentukan dalam tujuan instruksioanal khusus. 

Validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar dapat 

dilakukan penganalisisanya dengan jalan melakukan 

pencocokan antara aspek-aspek berpikir yang terkandung 

dalam tes hasil belajar tersebut, dengan aspek-aspek 

berpikir yang dikehendaki untuk diungkap oleh tujuan 

instruksional khusus. Dengan demikian sama halnya dengan 

penganalisisan validitas isi, kegiatan menganalisis validitas 

konstruksi ini dilakukan secara rasional, dengan berpikir 

kristis atau logika. Jika secara logis atau secara rasional 

hasil penganalisisan itu menunjukkan bahwa aspek-aspek 

berpikir yang diungkap melalui butir-butir soal tes hasil 

belajar itu sudah dengan tepat mencerminkan aspek-aspek 

berpikir yang oleh tujuan instruksional khusus 

diperintahkan untuk diungkap, maka tes hasil belajar 

tersebut dapat dinyatakan valid dari segi susunanya atau 

memiliki validitas konstruksi (Sudijono, 2009: 166-167). 
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2) Validitas Empiris 

Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang 

didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik. Untuk 

dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki 

validitas empirik ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran 

dari dua segi, yaitu dari segi daya ketepatan meramalnya 

(predictive validity) dan daya ketetapan bandinganya 

(concurrent validity). 

a) Validitas ramalan (predictive validity) 

Validitas ramalan dari suatu tes adalah suatu kondisi 

yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes dapat 

dengan secara tepat menunjukkan kemampuanya untuk 

meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. 

Untuk mengetahui apakah suatu tes hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas 

ramalan atau belum, dapat ditempuh dengan cara mencari 

korelasi antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitas 

ramalanya dengan kriterium yang ada (Sudijono, 2009: 168-

170). 

b) Validitas bandingan  (concurrent validity) 

Tes sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah 

memiliki validitas bandingan apabila tes tersebut dalam 
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kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu 

menunjukkan adanya hubungan yang searah, antara tes 

pertama dengan tes berikutnya. Dalam rangka menguji 

validitas bandingan, data yang mencerminkan pengalaman 

yang diperoleh pada masa lalu itu, kita bandingkan dengan 

data hasil tes yang diperoleh sekarang ini. Jika hasil tes 

yang ada sekarang ini mempunyai hubungan searah dengan 

hasil tes berdasar pengalaman yang lalu, maka tes yang 

memiliki karakteristik seperti itu dapat dikatakan telah 

memiliki validitas bandingan (Sudijono, 2009: 177). 

Syarat soal yang berkualitas diantaranya adalah bahwa soal 

harus sahih (valid). Validitas soal dapat diketahui dengan dua cara 

yaitu validitas rasional dan validitas empiris. Dari masing-masing 

validitas tersebut dibedakan lagi menjadi dua, jadi ada empat jenis 

validitas, yaitu: validitas isi, validitas konstruk, validitas ramalan, 

dan validitas bandingan. Dari keempat validitas tersebut peneliti 

lebih menekankan pada validitas isi. 

b. Reliabilitas (Reliability) 

Kehandalan (reliability) berasal dari kata rely yang artinya 

percaya dan reliabel yang artinya dapat dipercaya. Menurut 

Thorndike dan Hagen (1977), reliabilitas berhubungan dengan 

akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan 

hasil ukur dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran 
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ulang. Hopkins dan Atens (1979:5) menyatakan reliabilitas sebagai 

konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang 

baik pada satu subjek maupun sejumlah subjek. 

Kerlinger memberikan beberapa batasan tentang reliabilitas 

yaitu: (1) reliabilitas dicapai apabila kita mengukur himpunan objek 

yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama atau serupa 

akan memberikan hasil yang sama atau serupa, (2) reliabilitas 

dicapai apabila ukuran yang diperoleh dari suatu instrumen pengukur 

adalah ukuran “yang sebenarnya” untuk sifat yang diukur, dan (3) 

keandalan dicapai dengan meminimalkan galat pengukuran yang 

terdapat dalam suatu instrumen pengukur (Purwanto, 2009:154). 

c. Tingkat Kesukaran (Difficulty Index) 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkanya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semngat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauanya. 

Tingkat kesukaran (difficulty index) dapat didefinisikan sebagai 

proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar. Besarnya indeks 

kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini 

menunjukan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar , sebaliknya indeks 1,0 
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menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Menurut aturan yang 

diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut : 

P < 0,30  : soal sukar 

0,30 ≤P≤0,70 : soal cukup (sedang) 

P > 0,70  : soal mudah 

(Arikunto, 2009:207) 

d. Daya Beda (Discriminating Power) 

Daya beda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan testee yang mempunyai 

kemampuan tinggi dengan testee yang kemampuanya rendah, 

sehingga sebagian besar testee yang mempunyai kemampuan tinggi 

untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab 

betul, sementara testee yang kemampuanya rendah untuk menjawab 

butir item tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan 

betul. Daya beda harus diusahakan positif dan setinggi mungkin. 

Butir soal yang mempunyai daya beda positif dan tinggi berarti butir 

tersebut dapat membedakan dengan baik siswa kelompok atas dan 

bawah. Siswa kelompok atas adalah kelompok siswa yang tergolong 

pandai atau mencapai skor total hasil belajar yang tinggi dan siswa 

kelompok bawah adalah kelompok siswa yang bodoh atau 

memperoleh skor total hasil belajar yang rendah.  

Adapun cara menentukan dua kelompok itu bisa bervariasi, 

misalnya: dapat menggunakan median sehingga pembagian menjadi 
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dua kelompok itu terdiri atas 50% testee kelompok atas dan 50% 

testee kelompok bawah, dapat juga dengan hanya mengambil 27% 

dari testee yang termasuk dalam kelompok atas dan 27%  lainya 

diambilkan dari testee yang termasuk dalam kelompok bawah, dapat 

juga menggunakan angka persentase lainya. 

Klasifikasi Daya Pembeda: 

D : 0,00 – 0,20 : jelek 

D : 0,20 – 0,40 : cukup 

D : 0,40 – 0,70 : baik 

D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 

D : Bertanda negatif 

(Arikunto, 2009 : 211-218). 

Dalam penelitian pengembangan tes pilihan ganda yang 

berkualitas peneliti dalam menentukan daya beda soal menggunakan 

median sehingga pembagian menjadi dua kelompok itu terdiri atas 

50% testee kelompok atas dan 50% testee kelompok bawah karena 

subjek coba dalam penelitian ini jumlahnya kurang dari 100.  

e. Pola Jawaban Soal 

Pola jawaban soal adalah distribusi testee dalam hal 

menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola 

jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang 

memilih pilihan jawaban a,b,c, atau d atau yang tidak memilih 
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pilihan manapun (blangko). Dalam istilah evaluasi disebut omit, 

disingkat O. 

Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh 

(distractor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. 

Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testee berarti bahwa 

pengecoh itu jelek, terlalu menyolok menyesatkan. Sebaliknya 

sebuah distraktor (pengecoh) 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. Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi baik 

jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes (Arikunto, 2009: 

220). 

Dalam tes pilihan ganda terdapat sembilan model yaitu model 

melengkapi lima pilihan, model asosiasi dengan lima atau empat pilihan, 

model melengkapi berganda, model analisis hubungan antarhal, model 

analisis kasus, model hal kecuali, model hubungan dinamik, dan model 

pemakaian diagram, grafik, peta, atau gambar. Dalam penelitian 

pengembangan ini, peneliti akan mengembangkan tes pilihan ganda 

model melengkapi lima pilihan, karena model melengkapi lima pilihan 

ini paling sering digunakan guru SMA Negeri 3 Pati untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Sehingga peneliti lebih menekankan dalam 

pengembangan tes pilihan ganda model melengkapi lima pilihan, yang 

akan dikembangkan sesuai dengan syarat tes, baik dari segi teoritik dan 
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empiris, sehingga akan menghasilkan tes pilihan ganda model 

melengkapi lima pilihan yang berkualitas. Untuk analisis teoritik dalam 

penelitian ini meliputi materi, konstruk, dan bahasa yang akan dinilai 

oleh pakar materi dan evaluasi pembelajaran dan guru mata pelajaran 

Geografi, sedangkan analisis empiris meliputi validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran dan distraktor dapat diketahui dengan 

melakukan uji coba soal, selanjutnya hasil uji coba akan dianalisis 

menggunakan microsoft excel dan program anates. Soal dikatakan valid 

apabila nilai rpbi > rtabel. Soal yang reliabel dalam penelitian ini apabila 

r11>rtabel , maka instrumen tersebut reliabel. Untuk menentukan daya 

pembeda dalam penelitian ini menggunakan kriteria, sebagai berikut: 

           DP ≤ 0,00 : sangat jelek  

0,00 < DP ≤ 0,20 : jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 : cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70 : baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 : sangat baik 

Untuk menentukan tingkat kesukaran dalam penelitian ini menggunakan 

kriteria, sebagai berikut: 

IK = 0,00 : terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 : sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 : sedang 

0,70 < IK < 1,00 : mudah 

IK = 1,00 : terlalu mudah 
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Untuk menentukan distraktor dapat dikatakan berfungsi baik jika 

paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Dalam penelitian ini 

distraktor dapat dikatakan baik untuk uji kelompok kecil apabila telah 

dipilih 1 oleh siswa dari 28 siswa, dan untuk uji lapangan distraktor 

dikatakan baik jika telah dipilih 3 oleh siswa dari 58 siswa. 

6. Uji Coba Tes Pilihan Ganda 

Butir tes pilihan ganda ditulis berdasarkan kaidah penulisan  

butir tes yang baik. Untuk memastikan apakah butir tes pilihan ganda 

yang secara teori baik, juga baik secara empiris perlu dilakukan uji coba 

kualitas. Kegiatan uji coba kualitas merupakan kegiatan yang dilakukan 

dalam pengembangan alat ukur dalam ilmu alam. Uji kualitas dilakukan 

untuk menjamin butir tes pilihan ganda layak sebagai sebuah alat ukur. 

Berdasarkan uji kualitas menunjukkan bahwa butir tes pilihan ganda 

memenuhi syarat atau berkualitas, maka tes pilihan ganda dapat 

digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data hasil belajar 

(Purwanto, 2009: 93). 

7. Teknik Pemeriksaan Hasil Tes Hasil Belajar Objektif 

Ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat dipergunakan 

untuk mengoreksi jawaban soal tes objektif, yaitu: (1) kunci berdamping 

(strip keys), (2) kunci sistem karbon (carbon system keys), (3) kunci 

sistem tusukan (pinprick system keys), dan kunci berjendela (window 

keys). 

a. Kunci Berdamping (Strip Keys) 
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Kunci jawaban berdamping ini terdiri atas jawaban-jawaban betul 

yang ditulis dalam satu kolom yang lurus dari atas ke bawah. 

Adapun cara menggunakanya ialah dengan meletakkan kunci 

jawaban tersebut berjajar dengan lembar jawaban yang akan 

diperiksa. Cocokkanlah jawaban-jawaban yang diberikan oleh testee 

dengan jawaban-jawaban yang tercantum pada kunci jawaban. 

Jawaban yang cocok dengan kunci jawaban diisi/ditulis dengan 

tanda plus (+), sedangkan jawaban-jawaban yang tidak cocok dengan 

kunci jawaban diisi dengan tanda minus (-). 

b. Kunci Sistem Karbon (Carbon System Keys) 

Adapun cara menggunakanya ialah kunci jawaban diletakkan di atas 

lembaran jawaban yang sudah ditumpangi karbon. Pada kunci 

jawaban telah dibubuhi tanda berupa lingkaran–lingkaran untuk 

setiap jawaban yang betul. Jawaban testee yang berada di luar 

lingkaran adalah salah. Sedangkan jawaban yang berada di dalam 

lingkaran adalah betul. 

c. Kunci Sistem Tusukan (Pimprick System Keys) 

Pada kunci jawaban sistem tusukan ini, untuk jawaban betul diberi 

tusukan dengan jarum besar atau paku, atau alat penusuk lainnya, 

sementara lembar jawaban (pekerjaan testee) berada dibawahnya. 

Tusukan tadi akan menembus lembar jawaban yang berada di 

bawahnya. Pilihan yang betul adalah pilihan jawaban yang 
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berlubang, sedangkan pilihan jawaban yang tidak berlubang adalah 

salah. 

d. Kunci Berjendela (Window Keys) 

Prosedur kerja yang digunakan dalam kunci berjendela, adalah: 

a) Ambillah blanko lembar jawaban yang masih kosong (belum 

digunakan). 

b) Pilihan jawaban yang betul kita beri lubang (bulatan) seolah-olah 

seperti jendela. 

c) Lembar jawaban kita letakkan di bawah kunci berjendela. 

d) Melalui lubang-lubang tadi kita buat garis vertikal dengan pensil 

berwarna. Jika garis-garis vertikal itu dapat mengenai tanda 

silang yang dibuat oleh testee pada lembar jawaban, maka ini 

berarti bahwa jawaban testee adalah betul. Sebaliknya, apabila 

tanda silang yang terdapat pada lembar jawaban tidak terkena 

oleh goresan garis vertikal yang berwarna tadi, berarti jawaban 

testee adalah salah (Sudijono, 2009:292-295). 

Pada penelitian pengembangan tes pilihan ganda yang 

berkualitas, peneliti dalam mengoreksi jawaban testee hasil akan 

menggunakan kunci berjendela (window keys). Alasan peneliti 

menggunakan kunci berjendela adalah pengoreksian dapat dilakukan 

dengan mudah hanya membuat garis vertikal menggunakan pensil 

berwarna tanpa merusak lembar jawaban testee, seperti pada kunci sistem 
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tusukan. Kunci berjendela juga selain menggunakan lembaran-lembaran 

kertas juga dapat menggunakan lembaran plastik transparan. 

8. Pemberian Skor Tes Objektif 

Untuk tes objektif bentuk multiple choice items dapat digunakan 

salah satu dari dua rumus, yaitu rumus denda atau rumus tanpa denda. 

Rumus perhitungan skor dengan denda adalah: 

     
 

   
 

Adapun rumus perhitungan skor tanpa denda adalah: 

    

(Arikunto, 2009: 172). 

di mana: 

S = Skor yang sedang dicari 

R = Right (Jumlah jawaban betul) 

W = Wrong (jumlah jawaban salah) 

0 = Banyaknya option yang dipasang pada item 

I = Bilangan Konstan  

Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan skor 

menggunakan rumus skor tanpa denda. 

9. Teknik Konversi Skor Hasil Belajar Menjadi Nilai 

Nilai adalah angka (bisa juga huruf), yang merupakan hasil ubahan 

dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta 

disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya 
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mengapa nilai sering disebut skor standar (standard score) (Sudijono, 

2011: 311). 

Ada dua hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam 

pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi skor standar atau nilai, 

yaitu: 

a) Bahwa dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai 

itu ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu: 

(1) Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu 

dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium 

atau criterion (patokan). Cara pertama ini sering dikenal dengan 

istilah criterion referenced evaluation, yang dalam dunia 

pendidikan di tanah air kita sering dikenal dengan istilah 

Penilaian ber-Acuan Patokan (disingkat PAP). 

(2) Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu 

dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada norma 

atau kelompok. Cara kedua ini sering dikenal dengan istilah norm 

referenced evaluation, yang dalam dunia pendidikan tanah air kita 

sering dikenal dengan istilah Penilaian ber-Acuan Norma 

(disingkat PAN), atau Penilaian ber-Acuan Kelompok (disingkat 

PAK). 

b) Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu 

dapat menggunakan berbagai macam skala, seperti: skala lima 

(stanfive), yaitu nilai standar berskala lima atau byang serin dikenal 
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dengan istilah nilai huruf A, B, C, D dan F, Skala Sembilan (staine), 

yaitu nilai standar berskala sembilan di mana rentangan nilainya mulai 

dari 1 sampai 9 (tidak ada nilai 0 dan nilai 10), skala Sebelas (stanel = 

standar eleven = eleven point scale), yaitu rentangan nilai mulai dari 0 

sampai dengan 10, z score (nilai standar z), dan T score (nilai standar 

T). Nilai standar yang biasanya dipakai pada lembaga pendidikan 

tingkat dasar dan menengah adalah nilai standar berskala sebelas 

(stanel). 

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik konversi skor 

menjadi nilai yang akan digunakan dengan cara penilaian dengan 

persen (percentages correction). Besarnya nilai yang diperoleh siswa 

merupakan presentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya 

dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100% betul. Dengan 

kata lain, jika materi tes benar-benar mewakili seluruh bahan pelajaran 

yang telah diajarkan sesuai dengan kurikulum, maka nilai yang 

diperoleh siswa menunjukkan besarnya presentase penguasaan siswa 

terhadap bahan pelajaran (materi kurikulum) yang telah diajarkan. 

Oleh karena itu, nilai yang diperoleh siswa benar-benar merupakan 

“nilai”, dan bukan lagi “skor”. Rumus penilaian sebagai berikut: 

NP = 
 

  
 x 100 

Keterangan:  NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 
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100 = bilangan tetap 

 

10. Analisis Butir Soal Pilihan Ganda 

Analisis soal antara lain bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan 

analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan 

“petunjuk” untuk mengadakan perbaikan. 

Analisis hasil soal sangat diperlukan dalam pembuatan soal/tes 

yang nantinya akan menjadi produk yang baik, bermutu dan berguna bagi 

guru dan siswa. Analisis hasil bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara kualitatif dan kuantitatif, telaah soal atau analisis kualitatif soal 

adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini 

dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek materi, aspek 

konstruksi, dan aspek bahasa, sedangkan analisis kuantitatif mencakup 

pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk 

validitas soal, reliabilitasnya, tingkat kesukaran, daya beda soal dan 

distraktor. 

11. Perbaikan Perangkat Tes Pilihan Ganda 

Perbaikan tes pilihan ganda model melengkapi lima pilihan  

dilakukan setelah menganalisis soal yang telah dibuat dan telah diuji, 

yaitu dengan mengganti dengan soal lain dan memperbaiki soal yang 

telah ada. Setelah diperbaiki, maka peneliti mengujicobakan kembali 

pada kelas uji coba dengan jumlah soal yang sama. Kemudian melakukan 
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analisis lagi sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya untuk 

mendapatkan kualitas tes pilihan ganda yang memenuhi syarat membuat 

butir soal sehingga tes pilihan ganda menjadi berkualitas. Setelah 

pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk berupa tes 

pilihan ganda yang berkualitas baru tersebut diterapkan dalam lingkup 

sekolah sesuai dengan penelitian ini yaitu SMA Negeri 11 Purworejo 

ataupun sekolah lain yang mempunyai kemampuan kognitif yang setara. 

Menurut definisi tentang tes pilihan ganda di atas peneliti dalam 

penelitian pengembangan ini memilih tes bentuk pilihan ganda model 

melengkapi lima pilihan karena tes tersebut sering digunakan di SMA N 

11 Purworejo dalam ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

akhir semester untuk mengukur kompetensi siswa pada ranah kognitif. 

Peneliti juga menyimpulkan langkah awal yang harus dilakukan dalam 

menyiapkan bahan tes pilihan ganda adalah menentukan kompetensi dan 

materi yang akan diujikan. Setelah menentukan kompetensi yang akan 

diukur, maka langkah berikutnya adalah menentukan materi yang akan 

diujikan. Penentuan materi yang akan diujikan sangat penting karena di 

dalam satu tes tidak mungkin semua materi yang telah diajarkan dapat 

diujikan dalam waktu yang terbatas. 
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E. Tinjauan Mata Pelajaran Geografi Kelas XI Semester Genap 

Materi yang digunakan dalam pembuatan instrumen penilaian domain 

kognitif adalah materi semester genap kelas X dengan standar kompetensi: 

menganalisis unsur-unsur geosfer. Ringkasan dari materi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Dinamika Litosfer 

1) Pengertian litosfer 

Kata litosfer berasal bahasa Yunani , yaitu lithos yang artinya batuan 

dan sphere yang artinya lapisan. Litosfer adalah lapisan kulit bumi 

bagian terluar yang berupa bahan padat. Litosfer tersusun dari dua 

lapisan utama, yaitu lapisan SiAl (silisium dan alumunium) serta 

lapisan SiMa (silisium dan magnesium). Batuan yang terdapat dalam 

lapisan SiAl antara lain batuan sedimen, granit, andesut dan metamorf. 

Berat jenis lapisan SiMa lebih besar dari pada berat jenis SiAl karena 

lapiasan SiMa mengandung besi dan magnesium. 

2) Batuan penyusun permukaan bumi 

Bumi tersusun dari campuran berbagai mineral yang disebut batuan. 

Induk batuan pembentul litosfer adalah magma. Magma adalah batuan 

cair pijar yang terdapat di bawah kerak bumi. Magma mengalami 

proses perubahan hingga menjadi batuan. Terdapat tiga macam batuan 

yang terdapat di permukaan bumi, yaitu batuan beku, batuan sedimen 

dan batuan metamorf.  
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3) Perkembangan bentuk permukaan bumi 

Permukaan bumi tidaklah rata, tetapi terdapat beragam bentukan atau 

relief. Teori-teori yang berhubungan dengan pergerakan lapisan bumi 

hingga membentuk lapisan bumi hingga membentuk relief permukaan 

bumi, antara lain sebagai berikut. 

(a) Teori Kontraksi 

Kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan 

di bagian dalam bumi. Pengerutan itulah yang mengakibatkan 

permukaan bumi menjadi tidak rata. 

(b) Teori Laurasia-Gondwana 

Mulanya di bumi terdapat dua benua, yaitu Laurasia dan 

Gondwana. Kedua benua tersebut secara perlahan bergerak ke 

arah ekuator hingga terpecah-pecah membentuk benua-benua 

seperti yang ada sekarang. 

(c) Teori Apungan Benua 

Menurut teori ini kerak bumi terdiri atas lempengan yang 

mengembang di atas lapisan yang lebih padat yang disebut 

astenosfer. Aliran panas di atmosfer menyebabkan kerak bumi 

terpecah-pecah. Pecahan-pecahan itulah yang disebut lempeng 

tektonik. Pergerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu pergerakan lempeng yang saling mendekat, saling 

menjauh, dan saling melewati. 
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4) Tenaga pengubah bentuk muka bumi 

Bentuk muka bumi selalu mengalami perubahan akibat adanya 

tenaga geologi. Ada dua jenis tenaga geologi, yaitu tenaga 

endogen dan tenaga eksogen. 

(a) Tenaga Endogen 

Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. 

Tenaga endogen bersifat membangun dan membentuk relief 

permukaan bumi. Tenaga endogen meliputi tektonosme, 

vulkanisme dan seisme (gempa bumi). 

(b) Tenaga Eksogen 

Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. 

Tenaga eksogen biasanya bersifat merusak, walaupun pada 

akhirnya akan menghasilkan bentukan baru. Tenaga eksogen 

terdiri atas pelapukan, erosi, dan tanah bergerak. 

(c) Pedosfer 

Istilah pedosfer berasal dari bahasa Latin, yaitu pedon yang 

artinya tanah dan sphere yang artinya lapisan. Pedosfer berasal 

lapisan kulit bumi yang terletak di bagian paling atas. Pedosfer 

lebih kita kenal sebagai tanah. 

b) Dinamika Atmosfer 

1) Lapisan atmosfer 

Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang 

berarti uap atau udara dan sphaire yang berarti lapisan. Berdasarkan 
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kata tersebut atmosfer berarti lapisan udara yan menyelimuti seluruh 

permukaan bumi. Susunan lapisan di dalam atmosfer paling bawah 

adalah troposfer, selanjutnya stratosfer, mesosfer, thermosfer 

(Ionosfer) dan lapisan yang paling atas eksosfer. 

2) Cuaca dan iklim 

Cuaca dapat diartikan sebagai keadaan atmosfer sehari-hari 

yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat di wilayah 

yang sempit. Contoh perubahan atmosfer sehari-hari, yaitu panas, 

dingin, cerah, mendung dan lembab. Ilmu yang mempelajari tentang 

cuaca disebut meteorologi. 

Iklim adalah keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode 

yang lama (umumnya sekitar 30 tahun) dan meliputi wilayah yang 

luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Cuaca dan 

iklim memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu suhu udara 

(temperatur), kelembaban udara, curah hujan, tekanan udara, angin 

dan perawanan. 

3) Iklim dan curah hujan di Indonesia 

Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis berpengaruh 

terhadap banyaknya curah hujan yang diterima. Rata-rata curah 

hujan di Indonesia termasuk tinggi, yaitu 2.000 mm/tahun. 

Banyaknya curah hujan yang diterima menyebabkan kondisi 

atmosfer wilayah Indonesia banyak mengandung air. Oleh karena itu 

iklim di Indonesia termasuk dalam tropis lembab. 
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4) Perubahan iklim global 

Perubahan iklim terjadi karena berubahnya unsur-unsur iklim 

dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu antara 50 dan 100 tahun 

akibat emisi gas rumah kaca. Sinar matahari merambat melalui gas-

gas rumah kaca tersebut saat melalui atmosfer. Di permukaan bumi 

energi pancaran sinar matahari diserap oleh seluruh ekosistem. 

Energy itu kemudian dipancarkan kembali ke atmosfer, tetapi 

sebagian besar ditangkap oleh gas-gas rumah kaca dan dipantulkan 

kembali ke bumi. Udara panas yang dipantulkan ke bumi berfungsi 

menjaga temperature bumi. Panas permukaan bumi hasil pemantulan 

secara alami itulah yang disebut efek rumah kaca (ERK). 

5) Fenomena El Nino dan La Nina 

El Nino adalah naiknya suhu permukaan laut di Samudra 

Pasifik sekitar ekuator. El Nino menyebabkan terjadinya kekeringan 

di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dampak tidak langsung dari 

peristiwa El Nino, antara lain meningkatnya peristiwa kebakaran. 

Kerugian akibat kebakaran antara lain, tergaggunya keseimbangan 

ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat, dan terganggunya 

transportasi karena asap yang ditimbulkan. 

La Nina adalah mendinginnya suhu muka laut di bawah rata-

rata di daerah Pasifik Timur dan Tengah sekitar khatulistiwa. La 

Nina terjadi setelah peristiwa El Nino terjadi. Dampak La Nina 

terhadap perubahan iklim global cenderung berlawanan dengan El 
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Nino. Saat La Nina terjadi, wilayah Indonesia  umumnya banyak 

hujan. Ji La Nina berlangsung lama, hujan di Indonesia juga akan 

semakin lama dan dapat mengakibatkan banjir di beberapa tempat di 

Indonesia. 

c) Dinamika Hidrosfer 

1) Hidrosfer dan siklus air 

Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup lapisan air, baik 

sebagai air tanah, sungai, danau, gletser, salju, laut, samudra, maupun 

uap air. Seluruh lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi itu 

disebut hidrosfer. Air mempunyai daya regenerasi dalam suatu 

sirkulasi yang disebut siklus air. Oleh karena adanya siklus air inilah 

jumlah air di bumi selalu tetap. Siklus air membuat wujud dan tempat 

air dapat berubah. Ada tiga macam siklus air, yaitu: 

(1) Siklus pendek: terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi di 

atas laut, selanjutnya membentuk awan dan jatuh sebagai hujan di 

laut setempat. 

(2) Siklus sedang: terjadi jika uap air di laut mengalami kondensasi, 

selanjutnya membentuk awan yang terbawa angin menuju daratan 

dan jatuh sebagai hujan. 

(3) Siklus panjang: terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi, 

selanjutnya pada siklus sedang, uap air atau awan terbawa angin 

menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Oleh karena itu 

pengaruh suhu, uap air berubah menjadi Kristal-kristal es, 
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kemudian jatuh sebaga hujan, mengalir masuk ke sungai, dan 

akhirnya kembali ke laut. 

2) Air di daratan 

Air di bumi terbagi atas 2 jenis, yaitu air asin dan air tawar. Air 

asin berada di lautan, sedangkan air tawar berada di daratan dan 

atmosfer. Air tawar yang berada di daratan meliputi air tanah, sungai, 

danau dan rawa. Air tawar berada di atmosfer dalam bentuk uap air. 

3) Banjir 

Banjir adalah tergenangnya daratan oleh air yang meluap dari 

tempat-tempat penampungan air di bumi. Banyaknya air yang masuk 

ke penampungan melebihi kapasitasnya sehingga air meluap. Luapan 

air ternyata juga melebihi daya serap daratan sehingga air tidak dapat 

lagi terserap ke dalam tanah, akibatnya air tergenang dalam waktu 

tertentu. Daerah yaitu tidak memiliki sistem drainase yang baik dapat 

terkena banjir jika terjadi hujan yang lebat. Contoh drainase yang 

kurang baik yaitu selokan yang tertutup sampah. 

4) Laut 

Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat 

banyak dan menempati wilayah yang berupa cekungan yang sangat 

luas. Laut membagi daratan atas benua-benua dan pulau-pulau. 

Wilayah laut yang sangat luas dan dalam disebut lautan atau 

samudra.ilmu yang mempelajari dan melakukan eksplorasi tentang 

laut beserta fenomenanya disebut oseanografi. Jenis laut berdasarkan 
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terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu laut tranggesi, laut ingrasi, laut 

regrasi. Untuk mengetahui kedalaman setiap jenis laut tersebut 

digunakan dua metode yaitu batu duga dan gema duga.  

Bentuk permukaan bumi di dasar laut antara paparan benua, 

lereng benua, palung laut, lubuk laut dan punggung laut. Setiap bagian 

laut tersebut dari permukaan hingga bagian paling dalam merupakan 

habitat bagi berbagai bentuk hewan dan tumbuhan laut. 

Pengertian dari Standar Kompetensi (SK) sendiri adalah ukuran 

kemampuan ataiu kompetensi minimal yang meliputi pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang harus dicapai dan dikuasai peserta 

didik.Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) adalah penjabaran dari SK yang 

bermakna dan bermanfaat untuk mencapai SK terkait (Depdiknas, 2008:24). 

Setiap materi dalam mata pelajaran geografi di sekolah berdasarkan 

KTSP juga sudah disusun dalam SK-KD. Instrumen penilaian domain 

kognitif pada mata pelajaran geografi dalam penelitian inipun dibuat 

berdasarkan SK-KD, yaitu SK-KD kelas X pada semester genap. SK-KD 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 
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Berdasarkan SK-KD yang telah dirumuskan dalam KTSP tersebut 

setiap pendidik harus mengembangkan indikator dari setiap KD. Indikator 

merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, 

perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta 

didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi 

dasar. Dari setiap KD dapat dikembangkan 2 (dua) atau lebih indikator 

penilaian dan atau indikator soal. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun instrument penilaian. Ketercapaian indikator dapat diketahui 

dari perubahan perilaku peserta didik yang mencangkup pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap. 

Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan UKRK 

(urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian). Urgensi, maksudnya 

penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kontinuitas, yaitu 

pendalaman dan/atau perluasan dari kompetensi pada jenjang/tingkat 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.Menganalisis unsur-

unsur geosfer 

3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan 

litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

3.2 Menganalisis atmosfer dan dampaknya  terhadap 

kehidupan di muka bumi 

3.3 Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

Tabel 2.1. SK-KD Mata Pelajaran  Geografi Kelas X semester genap 
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sebelumnya. Relevansi, diperlukan karena ada hubungannya untuk 

mempelajari atau memahami kompetensi atau konsep mata pelajaran lain. 

Keterpakaian, artinya memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Syarat-syarat indikator soal, antara lain: (1) menggunakan kerja 

operasional yang dapat diukur, (2) ada kaitannya dengan materi dan 

kompetensi yang diuji, dan (3) dapat dibuat soalnya (Depdiknas, 2008:24). 

Hasil dari penjabaran indikator inilah yang dijadikan acuan sebagai kriteria 

kompetensi minimal (KKM) yang harus dicapai siswa.  

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto yang berjudul 

“Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Dalam Implementasi KTSP Mata 

Pelajaran Geografi SMA Negeri 12 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009” 

dengan metode penelitian kualitatif menggunakan analisis deskriptif dari 

penelitian ini kesimpulanya adalah silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran termasuk dalam kategori baik dapat dilihat dengan persentase 

skor yang dihasilkan dalam penelitian sebesar 79,20%, rencana pelaksanaan 

pembelajaran 79,75%, pengembangan instrumen penilaian 87,50% termasuk 

kategori sangat baik, pelaksanaan  evaluasi belajar 55,50%  termasuk dalam 

kategori baik, analisis hasil penilaian 74,30%, pemanfaatan hasil penilaian 

95,23% termasuk dalam kategori sangat baik. Perbedaan penelitian oleh 

Siswanto dengan penelitian ini adalah pengembangan tes pilihan ganda yang 

berkualitas dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
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pengembangan (R&D) dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 11 Purworejo 

tahun ajaran 2012/2013 dengan subjek penelitian yaitu kelas X semester 

genap. 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Perangkat Tes Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS Madrasah Aliyah (MA) Al Asror 

Semarang Tahun Ajaran 2011/2012” oleh Luthfi Mubarok dengan 

kesimpulan hasil analisis tingkat kesukaran uji coba soal pertama hingga 

ketiga diperoleh soal kurang baik digunakan berturut-turut sebesar 20 soal 

(40%), 30 soal (60%), dan 45 soal (90%), analisis daya pembeda berturut-

turut sebesar 25 soal (50%), 36 soal (72%), dan 48 soal (96%), analisis 

validitas berturut-turut sebesar 29 soal (58%), 29 soal (58%), dan 47 soal 

(94%), analisis reliabilitas pada uji coba pertama diperoleh nilai r11=0,735 > 

rtabel= 0,235 dari 68 siswa, uji coba kedua r11=0,776 > rtabel= 0,254 dari 59 

siswa, r11=0,87 > rtabel= 0,235 dari 70 siswa. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Luthfi Mubarok dengan penelitian ini terletak pada langkah 

penelitian yakni pada penelitian Luthfi Mubarok hanya mengujicobakan pada 

semua siswa sebanyak tiga kali, sedangkan pada penelitian ini sebelumnya 

menggunakan validasi ahli oleh pakar evaluasi dan materi, guru bidang studi 

dan secara paralel dilakukan uji coba perorangan kepada siswa, kemudian 

soal direvisi dan diujicobakan lagi pada uji coba kelompok kecil, kemudian 

direvisi dan diujicobakan pada uji lapangan. Menurut lokasi penelitian juga 

berbeda lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Purworejo, 

sedangkan penelitian Luthfi Mubarok dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) 
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Al Asror Semarang. Kisi-kisi yang digunakan pada penelitian Luthfi 

Mubarok  disusun berdasarkan taksonomi Bloom yang lama, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan taksonomi Bloom yang baru. 

Penelitian dengan judul “Analisis Butir Tes STAIN Pamekasan” oleh 

Rufismada dengan kesimpulan prototipe perangkat soal yang dikembangkan 

dikategorikan valid dan praktis, kelemahannya analisis yang dilakukan 

dengan taksonomi Bloom yang lama dan prototipe perangkat soal yang 

dikembangkan hanya mencakup sampai pada tingkatan kognitif aplikasi (C3). 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini bertjuan 

memperoleh tes pilihan ganda yang berkualitas secara teoritik dan empirik. 

Menurut lokasi penelitian juga berbeda lokasi penelitian dalam 

pengembangan tes pilihan ganda dilaksanakan di SMA Negeri 11 Purworejo 

tahun ajaran 2012/2013 dengan subjek penelitian yaitu kelas X semester 

genap.  

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada metode 

penelitian, metode analisis data, lokasi penelitian dan cara pengembangan alat 

evaluasi. Kelebihan penelitian ini terletak pada metode penelitian 

menggunakan metode penelitian pengembangan (R&D) dengan model 

pengembangan menurut Sugiyono, metode analisis perangkat tes pilihan 

ganda dilakukan baik secara teoritik (materi, konstruk, dan bahasa) yang di 

nilai oleh pakar materi dan pakar evaluasi pembelajaran yaitu oleh Wahyu 

Setyaningsih, S.T, M.T, Ariyani Indrayati S.Si, M.Si, Sriyanto S.Pd, M.Pd, 
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Drs. Tukidi M.Pd dan analisis empiris (validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran, dan distraktor) diujicobakan pada uji kelompok kecil dan 

uji lapangan dan selanjutnya hasil dianalisis menggunakan microsoft excel 

dan program anates. Hasil analisis empiris akan digunakan untuk merevisi 

prototipe tes pilihan ganda dan selanjutnya prototipe tes pilihan ganda akan 

diujicobakan kembali. Pengembangan alat evaluasi berupa tes pilihan ganda 

dikembangkan menurut taksonomi Bloom yang baru.  

 

G. Kerangka Berpikir 

Tes pilihan ganda melengkapi lima pilihan dipilih peneliti untuk 

dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada SMA Negeri 11 

Purworejo pada saat penelitian awal, yakni tes bentuk pilihan ganda paling 

sering digunakan baik saat ulangan harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan semester. Tes pilihan ganda mampu mengukur semua ranah kognitif, 

dan dengan adanya taksonomi Bloom yang baru guru kurang memahami 

penyusunan instrumen tes objektif dengan taksonomi Bloom yang baru. Tes 

yang digunakan guru pada ulangan semester genap tahun 2012 belum sesuai 

dengan prosedur pengembangan tes yang berkualitas, karena tes tersebut 

hanya dibuat sesuai dengan ketentuan teoritiknya saja (materi, konstruk, dan 

bahasa), sedangkan analisis empiris yang meliputi validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran, dan distraktor tidak pernah diketahui karena tes 

tersebut tidak melalui tahap uji coba terlebih dahulu.  
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Analisis teoritik yang meliputi materi, konstruksi, dan bahasa 

diperlukan guna mengurangi kesalahan teoritik soal. Untuk itu, sebelum 

diperbanyak maka soal terlebih dahulu harus ditelaah oleh ahli yang 

memahami materi tes maupun teknik penulisan soal untuk meneliti validitas 

permukaan dari soal yang dibuat.  

Analisis empiris yang meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran, dan distraktor juga harus dilakukan agar tes yang 

dihasilkan menjadi berkualitas. Penyusunan dan pengembangan tes 

dimaksudkan untuk memperoleh tes yang valid, sehingga hasil ukurnya dapat 

mencerminkan secara tepat hasil belajar atau prestasi belajar yang dicapai 

oleh masing-masing individu peserta tes setelah mengikuti kegiatan belajar-

mengajar. Instrumen tes juga harus reliabel, artinya bila skor yang diperoleh 

melalui tes itu merupakan skor yang sesungguhnya menggambarkan 

kemampuan peserta tes, bukan karena berspekulasi yang akan melahirkan 

skor yang kebetulan. Daya beda butir soal juga harus dapat membedakan 

antara peserta didik yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan peserta 

didik yang belum menguasai materi yang ditanyakan. Soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah juga tidak terlalu sukar.  

Setelah tes disusun, maka perlu adanya uji coba tes agar tes yang tidak 

valid, mempunyai daya pembeda yang jelek, dan tingkat kesukaran yang 

mudah dapat diperbaiki atau dapat diganti, dan sebaliknya jika soal yang 

disusun telah valid, reliabel, mempunyai daya pembeda yang baik, dan 
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tingkat kesukaran yang sedang maka soal tersebut perlu dicatat dalam bank 

soal agar dapat digunakan dalam tes selanjutnya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dapat di 

gambarkan dalam kerangka berpikir. Kerangka Berpikir dalam penelitian ini 

berfungsi memahami alur pikiran secara cepat dan mudah. Kerangka berpikir 

pengembangan tes pilihan ganda yang berkualitas akan disajikan seperti pada 

gambar 2.4., sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

 Penelitian dilakukan di SMA Negeri 11 Purworejo, yang beralamat di 

Jalan Kebumen Km 5,5. Desa Butuh Rt 01/Rw I Kecamatan Butuh, 

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. 

2. Subjek Penelitian 

Perangkat tes hasil belajar diujicobakan kepada siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas yang dilakukan pada satu kelas di SMA 

Negeri 11 Purworejo. Sekolah yang digunakan merupakan sekolah 

dengan akreditasi B atau Sekolah Standar Nasional bukan sekolah 

unggulan. Sekolah negeri biasa pada umumnya secara statistik dapat 

dikategorikan memenuhi syarat kurva normal terkait hasil belajar 

siswa. Ini dilakukan karena perangkat tes yang dirumuskan 

dimaksudkan untuk digunakan di SMA yang normal atau biasa-biasa 

saja. Jadwal pelajaran geografi siswa kelas X di SMA Negeri 11 

Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.  Jadwal Pelajaran Geografi Kelas X SMA Negeri 11 

Purworejo 

Kelas Hari Jam Ke- 

X- 1 Sabtu 1-2 

X- 2 Rabu 1-2  

X-3 Rabu 7-8 

X-4 Selasa 5-6 

Sumber: Data Sekunder  SMA Negeri 11 Purworejo, 2012 

3. Variabel Penelitian 

Variabel dapat diartikan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2007: 2). Variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas 

perangkat tes dari C1 sampai C5 (pilihan ganda dan uraian bebas) hasil 

belajar mata pelajaran geografi kelas X SMA Negeri 11 Purworejo 

tahun ajaran 2012/2013.Mengacu pada judul penelitian, variabel dalam 

penelitian ini semuanya merupakan variabel bebaskarena bersifat 

eksploratif yaitu pengembangan perangkat tes merupakan variabel 

yang digunakan untuk mendapatkan kualitas tes yang baik atau 

berkualitas. 
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B. Tahap-Tahap Penelitian dan Pengembangan Perangkat Tes Hasil 

Belajar 

Dalam penyusunan penelitian R&D melalui tahapan Penelitian 

(Reseach/R) dan Pengembangan (Development/D).Tahapan penelitian 

disini meliputi potensi dan masalah serta pengumpulan 

informasi.Sedangkan tahap pengembangan terdiri dari desain produk, uji 

ahli, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Di dalam tahap penelitian, 

dimulai dari pengumpulan soal tes buataan guru, kemudian dilakukan 

analisis dan hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan acuan/patokan 

untuk penyusunan soal tes yang akan dikembangkan oleh peneliti. Soal 

tersebut kemudian dilakukan uji ahli, uji kelompok kecil, dan uji 

lapangan, sehingga tersusun model tes yang baik yang hasilnya model tes 

tersebut nantinya dapat digunakan sebagai model tes di sekolah tersebut 

ataupun dijadikan sebagai patokan/acuan oleh guru dalam 

mengembangkan soal tes yang baik dan sesuai kebutuhan di 

lapangan.Tahap-tahap pengembangan perangkat tes tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Potensi Masalah 

Potensi masalah dilakukan dengan menganalisis kebutuhan 

yang dilakukan terhadap siswa, dan evaluasi yang 

digunakan,.Analisis kebutuhan siswa di lihat dari hasil observasi 

awal pada SMA Negeri 11 Purworejo.Pembelajaran geografi yang 

sekarang dilaksanakan terkesan sebagai suatu pembelajaran yang 
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membosankan, dengan metode ceramah dan latihan soal yang 

diberikan oleh guru kepada siswa menyebabkan tingkat partisipasi 

dan minat siswa terhadap mata pelajaran geografi relatif 

rendah.Analisis kebutuhan evaluasi dilihat dari evaluasi yang 

disusun oleh guru di SMA Negeri 11 Purworejo.Terkait dengan 

materi, susunan/konstruksi tes, dan tingkatan kompetensi yang diuji. 

2. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi diperlukan untuk mengumpulkan 

informasi dari masalah yang ada yang akan digunakan sebagai bahan 

perencanaan. Pengumpulan informasi ini berupa penelaahan materi 

yang diajarkan dan evaluasi yang biasanya dilakukan di sekolah, dan 

tes yang disusun oleh guru.Tes buatan guru kemudian dianalisis dari 

segi isi dan kontruk.Dari segi konstruk analisis dilakukan dengan 

taksonomi Bloom, dimana butir soal yang disusun sesuai/termasuk 

ke dalam tingkatan kognitif yang mana, mulai dari C1 sampai 

C6.Dari segi isi butir soal dianalisis dari tingkat kesukaran, daya 

pembeda, efektivitas distraktor, validitas, reliabilitas, menggunakan 

bantuan software anates. 

 Kemudian hasil dari analisis soal tersebut dijadikan 

patokan/acuan dalam penyusunan perangkat tes yangakan disusun 

oleh peneliti. 
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3. Desain Produk 

Desain produk dilakukan untuk mendesain perangkat tes 

yang akan digunakan untuk uji coba. Desain produk ini berkaitan 

dengan pengembangan kisi-kisi soal, proporsi materi yang akan 

dikeluarkan dalam butir soal, tingkatan kognitif yang diperlukan, dan 

pengembangan instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen penilaian 

dilakukan untuk memetakan materi yang diperlukan untuk 

melakukan evaluasi dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Kisi-kisi ini terdiri dari materi, tingkatan kognitif yang dibutuhkan, 

dan indikator soal yang akan digunakan untuk mengevaluasi. Hasil 

pengembangan kisi-kisi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk merancang  instrumen yang akan disusun, sehingga bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. 

4. Validasi Desain Perangkat Tes 

Sugiyono (2007:414) menyebutkan bahwa validasi suatu 

produk (materi tes) dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang dirancang tersebut. 

Validasi dilakukan oleh para ahli atau pakar (dosen dan guru 

pengampu mata pelajaran geografi). Pakar yang ditunjuk meliputi 

pakar kurikulum dan evaluasi yaitu Sriyanto, S.Pd, M.Pd, Drs. 

Tukidi M.Pd. Pakar materi kami menunjuk Wahyu Setyaningsih, 

S.T, M.T dan Ariyani Indrayati, S.Si, M.Si. Peneliti juga menunjuk 
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guru pengampu mata pelajaran geografi di sekolah SMA di 

Kabupaten Purworejo untuk menjadi pakar (mengoreksi perangkat 

tes hasil belajar yang akan digunakan untuk penelitian), hal ini 

dimaksudkan agar peneliti memahami sejauh mana potensi siswa 

yang akan dijadikan objek penelitian terkait dengan terlalu 

melenceng (luas). Guru geografi yang ditunjuk adalah Mardono S.Pd 

(Guru SMA Negeri 11 Purworejo). 

Penilaian para pakar dimaksudkan untuk mendapatkan 

penilaian serta masukan berupa saran dan kritik terhadap perangkat 

tes yang dibuat peneliti (draft I) sebagai alat evaluasi hasil 

belajar.Validasi perangkat tes yang dimaksud adalah validasi bahasa, 

validasi materi serta kesesuaian susunan untuk pokok bahasan 

fenomena geosfer kelas X SMA Negeri 11 Purworejo pada 

perangkat tes yang telah dibuat pada tahap perancangan. Hasil 

validasi ini kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam merevisi draft I. Materi tes yang telah direvisi 

berdasarkan hasil validasi disebut draft II. 

5. Uji coba kelompok kecil (small group tryout)  

Uji coba tahap perorangan ini dilakukan dengan melakukan 

simulasi terhadap perangkat tes yang digunakan 

(Sugiyono,2007:414).Uji coba perorangan ini dilakukan oleh 6 siswa 

kelas X SMA Negeri 11 Purworejo. Peneliti mengambil secara acak 

6 siswa yang ditunjuk untuk melakukan uji perorangan dengan 
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mempunyai kriteria yang berbeda-beda yaitu 2 orang siswa 

berkemampuan tinggi, 2 orang siswa berkemampuan sedang dan 2 

orang siswa berkemampuan rendah. Hasil dari uji perorangan 

digunakan untuk merevisi draft II sehingga menghasilkan draft III. 

6. Uji coba lapangan I 

Setyosari (2012:230) menjelaskan uji coba lapangan ini 

sebagai uji dalam kondisi yang sebenarnya. Uji coba lapangan ini 

melibatkan subyek yang lebih besar lagi. Dalam uji coba lapangan 

ini peneliti mengambil satu kelas secara acak yang akan dijadikan 

kelas uji coba. Pada uji coba lapangan I ini dilakukan pada tanggal 

23 April 2013 di kelas X-1. Data hasil penelitian dikumpulkan 

melalui data hasil tes yang selanjutnya dianalisis dan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk melakukan revisi. Hasil uji coba kelompok luas 

ini digunakan untuk perbaikan draft III. 

7. Uji coba lapangan II 

Uji coba lapangan yang kedua ini melibatkan subjek yang 

berbeda dari uji coba lapangan I. Uji coba II dilaksanakan pada 

tanggal 13 Mei 2013 di kelas X-4. Data hasil penelitian dikumpulkan 

melalui data hasil tes yang selanjutnya dianalisis. Hasil uji coba 

kelompok luas ini digunakan untuk perbaikan draft III dan  menjadi 

draft final. Kemudian dianalisis dan digunakan untuk revisi dan 

menghasilkan perangkat tes yang memiliki kualitas yang baik. 

Diagram alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1



 

 

82 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian 
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C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang tidak boleh 

ditinggalkan karena keberadaannya sangat penting untuk keberlanjutan 

dalam suatu penelitian. Data yang dimaksud adalah data hasil dari analisis 

tes buatan guru dan data hasil uji coba tes. Kedua data tersebut yang akan 

dianalisis tingkat kesukaran, daya pembeda, distraktor, validitias dan 

reliabilitas. Sumber data dalam penelitian ini dalah guru dan siswa. Dalam 

pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian, penelitian ini 

menggunakan sebagai beriku 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang sifatnya 

tidak dapat diukur oleh instrumen penelitian, tetapi sebenarnya bisa 

ditafsirkan dengan adanya bukti fisik di lapangan.Dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang terdahulu serta perangkat 

tes yang disusun guru untuk mengevaluasi hasil belajar siswa.Tes 

buatan guru kemudian dianalisis secara konstruk dan isi. 

Analisis konstruk ini dilakukan dengan analisis tingkatan 

kognitif dengan dikonsultasikan dengan tingkatan taksonomi Bloom, 

kemudian dikategorikan ke tingkatan kognitif dari C1 samapai 

C6.Sedangkan dari analisis isi dianalisis dari tingkat kesukaran, daya 

pembeda, efektifitas distraktor, validitas serta reliabilitas dengan 
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menggunakan bantuan program anates.Kemudian hasil ini dijadikan 

patokan dalam menyusun perangkat tes. 

2. Metode Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto 2007: 53).Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan adalah tes untuk mengukur hasil 

belajar kognitif siswa.Tes diberikan sesudah perlakuan pada 

sampel.Pengambilan data melalui tes ini bertujuan mengetahui hasil 

belajar yang diperoleh sesudah sampel memperoleh perlakuan. Tes 

yang digunakan adalah tes objektif pilihan ganda dengan lima 

alternatif jawaban. 

Pada umumnya bentuk tes pilihan ganda alternatif  jawaban 

berkisar 4 (empat) atau 5 (lima), bila alternatif  jawabannya lebih dari 

lima maka akan membingungkan peserta tes, dan juga sangat 

menyukarkan pengkontruksian butir soal. Sebutir soal tipe pilihan 

ganda terdiri dari dua bagian, yaitu (1) pernyataan atau stem, dan (2) 

alternatif  jawaban atau option. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes pilihan ganda, 

karena lebih mewakili isi dan mencakup materi yang luas, lebih mudah 

dan cepat karena pemeriksaanya menggunakan kunci jawaban, dapat 

digunakan untuk menilai kelompok yang besar, menghindari 

kemungkinan siswa berspekulasi dalam mempelajari bahan pelajaran 
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dan tidak ada unsur subjektif. Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto 

2007:160). 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian 

pengembangan tes pilihan ganda yang berkualitas yaitu, sebagai 

berikut: 

a. Lembar validasi analisis teoritik  

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

penilaian dari para ahli terhadap tes pilihan ganda yang 

dikembangkan berdasarkan analisis teoritik yang melingkupi 

kaidah penulisan soal (materi, konstruk, dan bahasa).Hasil 

penilaian ini dijadikan dasar untuk perbaikan butir-butir soal 

pilihan ganda yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal 

pilihan ganda sebelum diujicobakan.Lembar validasi dapat dilihat 

pada lampiran. 

b. Perangkat tes pilihan ganda 

1) Kartu Penyebaran Soal 

Sebelum menyusun kisi-kisi dan butir soal perlu ditentukan 

jumlah soal setiap kompetensi dasar dan penyebaran 

soalnya.Kartu penyebaran soal dapat dilihat pada lampiran 

11. 
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2) Kisi-kisi soal  

Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang 

akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk 

menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam 

menulis soal. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi 

persyaratan, yaitu: (1) kisi-kisi harus dapat mewakili isi 

silabus/kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara 

tepat dan proporsional; (2) komponen-komponennya 

diuraikan secara jelas dan mudah dipahami; (3) materi yang 

hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya (Depdiknas, 

2008:11). Kisi-kisi soal dapat dilihat pada lampiran 9. 

3) Buku tes 

Lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus 

dikerjakan oleh siswa.Buku tes pilihan ganda dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

4) Kunci jawaban soal  

Berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki.Kunci jawaban ini 

dapat berupa huruf-huruf yang dikehendaki atau 

kata/kalimat.Kunci jawaban soal dapat dilihat pada lampiran 

15. 
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5) Pedoman Penilaian 

Pedoman penilaian berisi keterangan perincian tentang skor 

atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang 

telah dikerjakan.Pedoman penilaian dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

 

D. Metode Analisis Data 

a. Analisis Lembar Validasi Ahli 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial (Riduwan, 2010:12).Dalam penelitian ini peneliti memilih 

menggunakan skala likert untuk mengukur pendapat ahli dan guru 

dalam analisis teoritik tes pilihan ganda yang 

dikembangkan.Indikator dalam analisis teoritik tes pilihan ganda 

yaitu materi, konstruk, dan bahasa yang digunakan dalam 

penyusunan butir soal. 

Alasan peneliti menggunakan skala likert adalah skala likert 

terdapat jarak (interval) yaitu dari sangat sesuai sampai dengan tidak 

sesuai. Dalam penelitian ini angket yang digunakan mempunyai 

jawaban: 

sangat sesuai  : 5 

sesuai   : 4 

cukup sesuai  : 3 
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kurang sesuai  : 2 

tidak sesuai  : 1 

Cara menyusun tabel validasi pakar adalah sebagai berikut: 

a) Menetapkan persentase tertinggi = (5:5) x 100 % = 100 % 

b) Menetapkan persentase terendah = (1:5) x 100 %= 20 % 

c) Menetapkan rentangan persentase = 100 % - 20 % = 80 % 

d) Menetapkan kelas interval  = 5 

e) Panjang kelas interval  = 80 % : 5 = 16 % 

f) Kriteria persentase 

20 % - 36%  = tidak layak 

37% - 52%  = kurang layak 

53% - 68%   = cukup layak 

69% - 84%   = layak 

85% - 100%  = sangat layak 

b. Validitas 

Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang 

diperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran atau 

pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar 

tersebut.Validitas empiris atau validitas kriteria suatu tes atau 

instrumen ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen yang 

bersangkutan, baik melalui uji coba maupun melalui tes atau 

pengukuran yang sesungguhnya. 
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Sebutir item dapat dikatakan telah memiliki validitas yang 

tinggi atau dapat dinyatakan valid, jika skor-skor pada butir item 

yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan 

skor totalnya, atau dengan bahasa statistik “ ada korelasi positif yang 

signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Skor total di sini 

berkedudukan sebagai variabel terikat, sedangkan skor item 

berkedudukan sebagai variabel bebasnya. Apabila variabel I berupa 

data diskret murni atau data dikotomik, sedangkan variabel II berupa 

data kontinu, maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan 

dalam mencari rumus korelasi antara variabel I dan variabel II 

dengan teknik korelasi point biserial, dimana angka indeks korelasi 

yang diberi lambang rpbi dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus:  

     
     
   

√
 

 
 

Keterangan : 

rpbi  = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 

kekuatan korelasi antara variabel I dengan variabel II, 

yang dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas 

item. 

MP  = Skor rata-rata hitung dimiliki oleh testee, yang untuk 

butir item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. 
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Mt  = Skor rata-rata dari skor total. 

SDt  = Deviasi standar dari skor total. 

p  = Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item 

yang sedang diuji validitas itemnya. 

q  = Proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item 

yang sedang diuji validitas itemnya. 

(Sudaryono, 2012:140-150). 

Hasil perhitungan jika koefisien rpbi>rtabel pada α=5%dan n= 

32 makartabel= 0,349, sehingga dapat disimpulkan butir soal valid.  

c. Reliabilitas  

Reliabilitas (keterandalan = dapat dipercaya = ketepatan) 

adalah soal/tes itu harus dapat diandalkan artinya bahwa apabila 

soal/tes itu dikerjakan beberapa kali akan mendapatkan hasil yanga 

sama atau relatif tidak berbeda. Reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama (Sudjana, 2009: 16). Suatu tes 

dikatakan reliabel apabila beberapa kali pengujian menunjukan hasil 

yang relatif sama.  

Untuk menentukan reliabilitas digunakan rumus K-R 21, 

sebagai berikut: 

      R11 = 
 








 










 2
1

1 nS

MnM

n

n
 

Keterangan : 
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R11 =reliabilitas tes  

M   = mean skor total 

n    = banyaknya item 

S   = standar deviasi dari tes 

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan 

harga r11 kemudian harga r11tersebut dikonsultasikan dengan harga 

rproduct moment pada tabel, jika r11n>rtabel maka item tes yang 

diujicobakan reliabel (Arikunto, 2007: 109).Dengan taraf 

signifikansi 95%, maka α = 5% dan df = 32, dan dari df = 32 

diketahui r tabelnya 0,349. 

d. Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal disebut 

indeks kesukaran (Arikunto, 2006).Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. 

Sebaliknya yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa putus asa 

dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena sering 

disebut derajat kesukaran soal menunjukan seberapa jauh soal itu di 

jawab oleh siswa yang benar. Oleh karena itu tingkat kesukaran soal 

ditunjukan dengan berapa persen dari seluruh peserta tes yang 

menjawab soal tersebut dengan benar di luar jangkauannya. 

Makin besar tingkat kesukaran berarti soal itu makin mudah 

demikian juga sebaiknya yaitu makin rendah tingkat kesukaran soal 

itu makin sukar. Soal/tes dikatakan memiliki tingkat kesukaran yang 
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seimbang, apabila soal/tes tersebut terdiri dari item-item mudah, 

sedang, dan sukar (dalam formulasi 30% : 50% : 20% atau 25% : 

50% : 25%). Untuk  melihat besarnya indeks kesukaran digunakan 

rumus: 

 P = 
JS

B
 

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul. 

JS = jumlah seluruh siswa peserta 

Menurut Arikunto (2007:210), secara umum indeks kesukaran 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Soal dengan P 0,10 -0,30 adalah soal sukar 

b) Soal dengan P 0,30 -0,70 adalah soal sedang 

c) Soal dengan P 0,70 -1,00 adalah soal mudah 

e. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah (Arikunto, 2007: 211). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut  indek diskriminasi, 

disingkat D. Seperti halnya indeks kesukaran, indeks diskriminasi 

atau daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00 , hanya 

bedanya indeks kesukaran tidak mengenal negatif (-), tetapi pada 

indeks diskriminasi ada tanda negatif, Indeks 49 negatif digunakan 
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jika pada suatu soal "terbalik" menunjukan kualitas tes yaitu anak 

kurang pandai disebut pandai dan anak pandai di sebut kurang 

pandai.  

Seluruh pengikut tes dikelompokan menjadi dua kelompok, 

yaitu yaitu kelompok pandai atau kelompok atas (upper group) dan 

kelompok kurang pandai atau kelompok bawah (lower group). Jika 

kelompok atas dapat menjawab semua soal dengan benar, sedang 

kelompok bawah menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai D 

paling besar, yaitu -1,00. Berbeda jika kelompok atas dan kelompok 

bawah sama-sama menjawab benar atau menjawab salah, maka 

kelompok tersebut mempunyai D 0,00. Hal tersebut menunjukan 

bahwa soal tersebut tidak mempunyai daya beda sama sekali. Cara 

menghitung daya pembeda soal dilakukan dengan cara: jumlah 

penjawab betul kelompok atas dikurangi jumlah penjawab betul 

kelompok bawah kemudian dibagi setengah dari jumlah seluruh 

kelompok, sedangkan untuk menentukan kelompok atas dengan 

kelompok bawah yaitu mengurutkan nilai tertinggi sampai terendah 

kemudian dibagi dua sehingga terbagi menjadi kelompok atas yang 

memiliki nilai rata-rata tinggi dan kelompok bawah yang memiliki 

nilai rata-rata rendah, bila jumlah peserta cukup besar (lebih dari 50 

maka diambil 27% dari kelompok atas dan 27% dari kelompok 

bawah). Jika daya pembeda soal itu nol atau negatif, maka soal itu 

perlu perbaiki atau direvisi (Arikunto, 2007: 212).Dalam penelitian 
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ini di dalam membedakan kelompok kelas atas dan kelas bawah 

dengan cara mengurutkan dari nila tertinggi hingga terendah 

kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 50% kelompok atas dengan 

rarta-rata nilai tertinggi dan 50% kelompok bawah dengan rata-rata 

nilai terendah. Peneliti menggunakan cara ini karena uji coba yang 

dilakukan dalam skala kelompok kecil atau kurang dari 100 peserta 

(Arikunto, 2007: 212). Rumus untuk menentukan indeks 

diskriminasi yaitu: 

      D = 
BA

BA

JJ

BB





 

Keterangan :

 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  

benar 

BB= banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan  benar 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah  

Kriteria daya pembeda diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Soal dengan DP 0,00 atau negatif  adalah soal yang sangat jelek.  

b) Soal dengan 0,00 < DP < 0,20 adalah soal jelek. 

c) Soal dengan 0,20 ≤ DP < 0,40 adalah soal cukup. 

d) Soal dengan 0,40 ≤ DP < 0,70 adalah soal baik. 

e) Soal dengan 0,70 ≤ DP ≤ 1,00 adalah soal baik sekali., 
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Jika daya pembeda soal itu nol atau negatif, maka soal itu perlu 

perbaiki atau direvisi. 

f. Fungsi Distraktor 

Pola jawaban soal yang dimaksud disini adalah distribusi testee 

dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan 

ganda.Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya testee 

yang memilih pilihan jawaban a, b, c, d, atau e atau yang tidak memilih 

pilihan manapun (blangka). Dalam istilah evaluasi disebut omit, 

disingkat O. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh 

(distractor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. 

Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testee berarti bahwa 

pengecoh itu jelek, terlalu mencolok menyesatkan. Dengan melihat pola 

jawaban soal dapat diketahui: (1) taraf kesukaran soal; (2) daya pembeda 

soal; (3) baik dan tidaknya distraktor. Menulis soal dapat dikatakan suatu 

pekerjaan yang sulit, sehingga apabila masih dapat diperbaiki, sebaiknya 

diperbaiki saja, atau dibuang.Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi 

baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes (Arikunto, 2007: 

219-220). 

g. Pemberian Skor 

Untuk setiap jawaban benar diberi nilai satu (1) dan untuk jawaban 

salah diberi nilai nol (0).Dalam penilaian ini tidak dikenakan sistem 

denda.Jadi jumlah jawaban benar menjadi skor yang diperoleh bagi 
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peserta tes. Untuk menghitung skor terakhir dari tes ini dipergunakan 

rumus berikut: 

S= R 

Keterangan: 

S= Skor    

R= Jumlah jawaban benar 

(Arikunto, 2009: 172). 

Mengolah skor menjadi nilai, dalam penelitian ini menggunakan 

rumus: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran  Umum SMA Negeri 11 Purworejo 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Purworejo merupakan 

salah satu sekolah menengah atas berstatus negeri yang berada di Kabupaten 

Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. SMA ini didirikan tahun 2005 di Desa 

Butuh, Rt 01/Rw I, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Sekolah ini 

berdiri di atas tanah seluas 13.150 m², dengan status kepemilikan tanah 

bukan milik/sewa. Sanitasi yang dipergunakan adalah sumber air bersih 

yang berasal dari air tanah. Sekolah ini bersifat umum/konvensional dan 

telah terakreditasi B oleh BAS/M tahun 2008. Siswa yang belajar di sekolah 

ini sebanyak 381 siswa yang terdiri dari 130 siswa laki-laki dan 251 siswa 

perempuan, yang terbagi menjadi 4 kelas X, 2 kelas XI IPA, 1 kelas XI IPS, 

2 kelas XII IPS, dan 1 kelas XII IPA. Siswa mayoritas memeluk agama 

islam sebanyak 98 %, 1,8 % protestan, dan 0,2 % katolik. 

Sekolah memiliki ruang pembelajaran yang memadai dan didukung 

dengan fasilitas serta sarana prasarana yang memadai untuk melakukan 

pembelajaran dan ditambah dengan pendidik yang berkompeten di 

bidangnya masing-masing, tak terkecuali bagi mata pelajran Geografi. Mata 

pelajaran Geografi di sekolah ini diampu oleh seorang pendidik yang 

berkompeten dan telah tersertifikasi, sehingga kemampuannya sebagai 

pendidik tidak diragukan lagi. Selain itu di dalam proses pembelajarannya 
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didukung oleh media dan bahan ajar yang mendukung sehingga 

memudahkan dalam proses pembelajaran. Pada Ujian Nasional tahun 

2011/2012 untuk mata pelajaran Geografi memperoleh nilai rata-rata 7,77. 

B. LetakdanLokasi 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 11 Purworejo. Secara administratif SMA  Negeri 11 

Purworejo beralamat di Jalan Kebumen km 5,5 Desa Butuh, Kecamatan 

Butuh, Kabupaten Purworejo (untuk lebih jelasnya lihat lampiran1). Adapun 

batas-batas wilayahnya secara administratif sebagai berikut: 

Utara  : Kecamatan Pituruh 

Barat  : Kabupaten Kebumen 

Selatan  : Kecamatan Grabag 

Timur  : Kecamatan Kutoarjo  

C. Fasilitas, Saranadan Prasarana 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Purworejo dibuka sejak 

tahun 2005 dengan status akreditasi B oleh BAS/M tahun 2008. SMA 

Negeri 11 Purworejo memiliki 12 ruang kelas, 1 Labolatorium Kimia, 1 

Labolatorium Fisika, 1 Labolatorium Biologi, 1 Labolatorium Komputer, 1 

Ruang Perpustakaan, 1 Ruang Pusat Sumber Belajar, 1 Masjid, 1 Ruang 

Ekstrakulikuler dan OSIS,  dan 1 Lapangan.  

Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 11 Purworejo adalah 

kurikulum KTSP. Di sekolah didukung pula oleh para tenaga pengajar yang 

berkompeten (untuk lebih jelasnya lihat lampiran5).  Sekolah ini juga 
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memiliki fasilitas berupa jaringan internet dan intranet yang dapat diakses 

oleh semua warga sekolah serta sound sistem yang terdapat di setiap ruang 

kelas sebagai perlengkapan dan pendukung kegiatan pembelajaran (untuk 

lebih lengkapnya lihat lampiran 5). Pembelajaran geografi di sekolah 

tersebut dibantu dengan media pembelajaran yang tersedia seperti buku-

buku penunjang, peta, globe, atlas, alat peraga,media pembelajaran 

elektronik, serta lingkungan alam sekitar sebagai sumber dan media 

pembelajaran yang digunakan sebagai model pembelajaran outdoor study.  

D. Hasil Penelitian 

Pengembangan perangkat tes pilihan ganda yang dilakukan peneliti 

mengacu pada langkah-langkah pengembangan menurut Sugiyono. 

Langkah-langkah penelitian tersebut kemudian disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti, yaitu:  

1. Penelitian Tes hasil Buatan Guru ( Research) 

a) Potensi dan Masalah 

Sebelum menyusun model perangkat tes, peneliti 

melakukan observasi dan penelitian terhadap perangkat tes buatan 

guru. Hasil dari penelitian kemudian dilakukan analisis sebagai 

bahan untuk informasi dan rujukan dalam penyusunan model tes 

yang akan disusun. Soal yang dibuat oleh guru sebanyak 30 soal 

pilihan ganda dan 5 soal uraian. Hasil analisisnya sebagai berikut: 

1) Hasil analisis teoritik soal ulangan tengah semester kelas X tahun 

2012/2013 dari aspek materi yaitu materi dalam penyusunan butir 
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soal sesuai dengan jenjang pendidikan SMA, materi dalam 

penyusunan butir soal sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, butir soal sesuai dengan tujuan pengukuran 

ranah kognitif C1, C2, C3, C4.  

2) Pada aspek konstruksi, alokasi waktu sudah ada, petunjuk umum 

sudah baik namun tidak ada cara mengganti jawaban yang salah. 

Perumusan soal sudah jelas sesuai dengan materi. Perumusan 

pokok soal tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang 

berbeda. Perumusan pokok soal sudah baik hanya mengandung 

satu persoalan atau gagasan, pokok soal sudah baik dalam arti 

tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dalam soal 

ulangan tengah semester genap juga terdapat kekurangan pada 

pokok soal seperti terdapat satu soal yang stem/pokok soalnya 

masih ambigu atau masih kurang logis terdapat pada soal nomor 

17 dan 30. Kesalahan penulisan kalimat atau tidak sesuai dengan 

EYD pada soal nomor 2, 3, 17, 20, dan 26. Pilihan jawaban atau 

option sudah baik yaitu pilihan jawaban berasal dari materi yang 

sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Panjang option 

tidak sama atau terdapat satu option yang lebih panjang terdapat 

pada soal nomor 25. Pilihan jawaban sudah baik, namun untuk 

pilihan jawaban berbentuk angka dan waktu, penyususunannya 

tidak berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologis 
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terdapat pada nomor 17. Butir soal sudah baik tidak bergantung 

pada jawaban soal sebelumnya.  

3) Pada aspek bahasa, bahasa yang digunakan dalam penyusunan 

butir soal sudah baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

Pemakaian ejaan seperti penulisan huruf, penggunaan tanda baca, 

sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Meskipun masih 

ada beberapa soal yang penggunaan bahasanya kurang 

komunikatif, seperti pada nomor 3, 9, 12, 15, 17, dan 30.  

4) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi 

geografi bahwa guru di dalam membuat butir soal tidak 

menggunakan kisi-kisi, dan langsung diujicobakan kepada siswa, 

sehingga soal yang dibuat kurang proporsional. Sesuai dengan 

Taksonomi Bloom, tingkatan kognitif soal yang dibuat oleh guru 

sebagai berikut: 

Table 4.1. Tingkatan Kognitif Soal Buatan Guru  

 

 

 

 

 

 

Hasilanalisis dari tabel di atas dapat diketahui bahwa soal pilihan 

ganda yang disusun oleh guru mencakup soal dengan tingkatan 

No Nomor Soal 
Aspek 

Kognitif 
Jumlah  

Presentase 

(%) 

1 
1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 

29 
C1 12 40 

2 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 26 C2 9 30 

3 17, 25 C3 2 7 

4 3, 21, 22, 23, 27, 28, 30 C4 7 23 

Jumlah  30 100 



 

109 

 

 

 

kognitif dari C1 sampai C4 dari taksonomi Bloom yang lama. 

Proporsi dari tes pilihan ganda ini 12 (40%) soal pengetahuan 

(C1), 9 (30%) soal pemahaman (C2), 2 (7%) soal penerapan (C3), 

dan 7 (23%) soal analisis (C4). Perangkat tes yang disusun oleh 

guru sebagian besar soal mudah atau dalam tingkatan kognitif 

yang rendah, sehingga soal tersebut secara umum kurang 

mengukur tingkatan berfikir siswa yang lebih tinggi. dilihat dari 

proporsi soal yang disusun juga kurang proporsional, karena soal 

terlalu banyak mengungkap pengetahuan saja atau di tingkatan 

C1, sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi masih terlalu 

sedikit. Dari hasil analisis perangkat tes yang dibuat oleh guru, 

kemudian dijadikan patokan oleh peneliti untuk menyusun butir 

soal yang lebih proporsional. 

5) Analisis butir soal secara empiris selama ini belum pernah 

dilakukan, sehingga guru tidak tahu mutu tes tersebut.Perangkat tes 

hanya dibuat dan langsung diteskan pada siswa untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Analisis empiris meliputi analisis validitas, 

analisis reliabilitas, analisis daya pembeda, analisis tingkat 

kesukaran, analisis distraktor. Namun, untuk keperluan 

pengembangan perangkat tes yang akan dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti mencoba menganalisis soal buatan guru. Hasil analisi 

empiris soal buatan guru berjumlah30 soal diketahui 8 (27%) butir 

soal dengan kriteria valid dan terdapat 22 (73%) butir soal dengan 
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kriteria tidak valid. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas kelas X IPS 

mata pelajaran geografi, dengan menggunakanrumus product 

moment soal yang berjumlah 30 butir soal dengan jumlah peserta tes 

32 siswa, apabila r11>r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. Hasil 

analisis reliabilitas diperoleh harga r11= 0,27 <r tabel = 0,329. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut tidak 

reliabel. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran diperoleh 5 

(17%) butir soal sangat mudah, 5 (17%) butir soal mudah, 19 (63%) 

butir soal sedang, 1 (3%) butir soal sukar. Berdasarkan hasil analisis 

daya pembeda diperoleh 4 (13%) butir soal sangat jelek, 7 (24%) 

butir soal jelek, 10 (33%) butir soal cukup, 8 (27%) butir soal baik, 

dan 1 (3%) butir soal sangat (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 15).  

b) Pengumpulan Informasi 

Hasil analisis perangkat tes yang dibuat oleh guru masih 

terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan/kekurangan tersebut 

diantaranya: 

1) Hasil analisis secara teoritik ditemukan bahwa soal yang disusun 

oleh guru secara kognitif hanya sampai tingkatan analisis (C4) saja, 

sedangkan tingkatan evaluasi belum diungkap dalam soal yang 

disusun oleh guru. 

2) Pada aspek konstruksi petunjuk umum sudah baik namun tidak ada 

cara mengganti jawaban yang salah. Disamping itu ditemukan di 
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dalam penulisan butir soal masih terdapat kalimat yang kurang 

logis dan tidak sesuai EYD. 

3) Pada aspek bahasa masih terdapat soal yang penggunaan 

bahasa/stem soal masih kurang komunikatif, sehingga bisa 

membingungkan siswa. 

4) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi 

geografi bahwa guru di dalam membuat butir soal tidak 

menggunakan kisi-kisi dan langsung diujicobakan kepada siswa, 

sehingga soal yang dibuat kurang proporsional. 

5) Dari hasil analisis butir soal, tingkat kesukarannya kurang 

proporsional, karena sebagian besar butir soal dalam kategori 

sukar, dari uji daya pembeda sebagian besar butir soal memiliki 

daya pembeda jelek, karena soal yang dibuat sebagian besar 

kategori sukar sehingga banyak siswa yang kurang menguasai 

materi, dan terdapat beberapa distraktor yang kurang berfungsi 

dengan baik, sebab tidak dipilih karena kurang homogen dan 

kurang logis; penyusunan panjang rumusan pilihan jawaban relatif 

tidak sama, sehingga sering kali jawaban yang paling panjang 

itulah jawaban yang benar; dan beberapa distraktor yang berbentuk 

angka/waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai 

angka/kronologis. Hasil analisis validitas, sebagian besar butir soal 

dikategorikan valid, sehingga soal buatan guru tersebut reliabel. 
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Berdasarkan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

tes yang digunakan belum sesuai dengan prosedur pengembangan tes 

yang berkualitas, karena tes tersebut hanya dibuat sesuai dengan 

ketentuan teoritiknya saja, sedangkan analisis empiris yang meliputi 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan distraktor 

tidak pernah diketahui karena tes tersebut tidak melalui tahap uji coba 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk 

mengembangkan tes pilihan ganda dengan memperhatikan kaidah 

penulisan tes (materi, konstruksi, dan bahasa) dan akan diujikan 

terlebih dahulu guna mengetahui mutu tes (validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran, dan distraktor). Dalam pembuatan kisi-

kisi soal peneliti akan menggunakan revisi taksonomi Bloom yang 

meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi. Hasil dari pengembangan perangkat tes yang akan 

disusun oleh guru nantinya diharapkan dapat dijadikan 

masukan/referensi bagi guru di dalam membuat perangkat tes 

sehingga bisa menghasilkan perangkat tes yang berkualitas dan bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa di lapangan. 

2. Hasil Pengembangan Perangkat Tes ( Development) 

a) Desain Produk 

Pengembangan perangkat tes hasil belajar dimulai dengan 

potensi dan masalah/kekurangan yang ada, dilanjutkan pengumpulan 

informasi dari lapangan, kemudian menyusun desain produk yang 
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terdiri dari pengembangan kisi-kisi, penyesuaian materi, dan 

pengembangan instrumen. Setelah desain produk perangkat tes yang 

akan diujicobakan telah selesai disusun maka peneliti harus melalui 

tahap uji ahli/validasi ahli yang dilakukan oleh dosen yang ahli di 

bidang tersebut dan guru mata pelajaran di sekolah yang 

bersangkutan.  

Uji ahli dilakukan kepada empat dosen ahli, yaitu Wahyu 

Setyaningsih, S.T, M.T, Ariyani Indrayati S.Si, M.Si, Sriyanto S.Pd, 

M.Pd, Drs. Tukidi M.Pd. Pada tahap validasi produk perangkat tes 

menghasilkan beberapa masukan-masukan dari tim ahli/expert 

(dosen) dan guru mata pelajaran geografi yang terdapat di SMA 

Negeri 11 Purworejo sehingga membenahi kekurangan-kekurangan 

yang terdapat di dalam perangkat tes ini baik dalam segi penyajian 

Gambar dan tampilan layout maupun isi serta tata tulis yang kurang 

logis. Hasil validasi dari tim ahli dan guru mata pelajaran geografi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Validasi Perangkat Tes Hasil Belajar oleh Tim Ahli (dosen) 

Perangkat tes dinilai atau divalidasi oleh 4 orang dosen 

jurusan geografi, UNNES yang berkompeten di bidang 

penyusunan kurikulum dan evaluasimaupun materi fenomena 

geosfer.Daftar validator tim ahli dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Daftar Validator Tim Ahli  (Dosen) Perangkat Tes 

 

No Kode Nama NIP 
 

Pakar/Bidang 

1 VA-1 

WahyuSetyaningsih,

S.T,M.T Sriyanto, 

S.Pd, M.Pd  

19791222 200604 2 

001 

Materi fenomena 

geosfer 

2 VA-2 
Ariyani Indrayati, 

S.Si, M.Sc  

00119780613 200501 

2 005 

Materi fenomena 

geosfer 

3 VA-3 
Sriyanto, S.Pd, M.Pd 19770722 200501 1 

001 

Kurikulum dan 

evaluasi 

4 VA-4 
Drs. Tukidi, M.Pd 19540310 198303 1 

002 

Kurikulum dan 

evaluasi 

            Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2013 

Jumlah skor pada masing-masing butir penilaian dicari 

rerata skor dan kemudian dikonversikan dalam bentuk presentase. 

Presentase yang diperoleh kemudian ditafsirkan dengan kalimat 

deskripsi dengan kriteria kelayakan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Hasil validasi oleh tim ahli (dosen) terhadap 

perangkat tes dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Penilaian Kelayakan Perangkat Tes oleh 

Tim Ahli (Dosen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Kode 

Validator 

Persentase 

nilai (%) 
Kriteria 

1 VA-1 60 cukup  

2 VA-2 80 
Sangat 

Layak 

3 VA-3 85 
Sangat 

Layak 

4 VA-4 72 Layak 
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Gambar 4.2. Hasil validasi dosen ahli 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa penilaian oleh ke 

empat dosen yang merupakan pakar kurikulum, evaluasi, dan 

materi menunjukan persentase penilaian sebesar 75% dengan 

kriteria “layak”. Pakar 1 menyatakan cukup layak dengan 

presentase kelayakan sebesar 60%, pakar 2 menyatakan sangat 

layak dengan persentase 80%, pakar 3 menyatakan layak dengan 

persentase 85%, pakar 4 menyatakan layak dengan persentase 72%. 

Berdasarkan penilaian tim ahli (dosen) menunjukan bahwa 

perangkat tes telah lolos penilaian kelayakannya, dengan masukan 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Masukan Validator Tim Ahli (Dosen) Terhadap 

Perangkat Tes 

 
No Validator Masukan 

1. VPD-1 
Tata penulisan kurang tepat, materi tidak jelas, 

beberapa Gambar kurang komunikatif. 

2. VPD-2 Tata tulis kurang memperhatikan EYD. 

3. VPD-3 

Tata tulis dan struktur kalimat diperbaiki, 

editorial/indikator diperbaiki, redaksional perlu ditata 

kembali. 

4. VPD-4 

Perbaikan stem pada soal no 18, perbaikan option yang 

kurang homogen, gambar kurang komunikatif, tanda 

baca diteliti kembali. 

 

Tabel 4.5 Tabel Revisi Perangkat Tes 

No. Masukan Revisi 

1. Tata penulisan kurang tepat, materi 

tidak jelas, beberapa Gambar kurang 

komunikatif. 

Membenarkan tata tulis yang 

kurang tepat, mengganti gambar 

yang kurang komunikatif, dan 

memperjelas materi. 

2. Tata tulis kurang memperhatikan 

EYD. 

Memperbaiki tata tulis sesuai 

dengan EYD. 

3. Tata tulis dan struktur kalimat 

diperbaiki, editorial/indikator 

diperbaiki, redaksional perlu ditata 

kembali. 

Memperbaiki tata tulis dan 

struktur kalimat sesuai dengan 

SPO, memperbaiki editorial dan 

memperbaiki redaksional dari soal 

yang kurang tepat. 

4. Perbaikan stem pada soal no 18, 

perbaikan option yang kurang 

homogen, gambar kurang 

komunikatif, tanda baca diteliti 

kembali. 

Memperbaiki soal stem pada no 

18 dan beberapa nomer yang  lain, 

melakukan homogenitas option, 

mengganti gambar, dan 

membenarkan tanda baca pada 

stem yang digunak agar tidak 

bermakna ambigu. 

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian, 2013 

Berdasarkan beberapa masukan yang diberikan oleh tim 

ahli (dosen) terhadap perangkat tes hasil belajar, peneliti 

melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan dan menambah 

kekurangan yang terdapat dalam perangkat tes hasil belajar ini. 

Revisi terhadap perangkat tes hasil belajar berdasarkan masukan-

masukan tim ahli (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.4 di atas. 

Masukan validator dari tim ahli (dosen) telah diperbaiki sebagai 
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revisi awal darft perangkat tes hasil belajar. Hasil revisi perangkat 

tes hasil belajar kemudian akan dinilai kembali oleh validator guru 

mata pelajaran geografi di SMA Negeri 11 Purworejo. 

2) Validasi Perangkat Tes Hasil Belajar oleh Tim Ahli (Guru) 

Perangkat tes hasil belajar dinilai atau divalidasi oleh 1 

orang guru mata pelajaran geografi yang mengajar kelas X di SMA 

Negeri 11 Purworejo. Validasi dilakukan oleh Mardono, S.Pd 

dengan NIP 196802022006041011.Penilaian oleh guru mata 

pelajaran geografi menunjukan persentase penilaian sebesar 90 % 

dengan kriteria “sangat layak”. Berdasarkan penilaian tim ahli 

(guru) menunjukan bahwa Lembar perangkat tes telah lolos 

penilaian kelayakannya, dengan masukan perbaikan tata tulis dan 

stem yang terlalu panjang. 

b) Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil perangkat tesdiujikan kepada siswa SMA 

Negeri 11Purworejo yang berjumlah 6 siswadengan kriteria prestasi 

rendah, sedang dan tinggi. Daftar siswa dalam uji coba perorangan 

disajikan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Daftar Siswa (Uji Coba Kelompok Kecil) 

No. Kode Nama Kelas 

1. UCK-1 Awalludin X-1 

2. UCK-2 Widya Ratna Puri X-3 

3. UCK-3 Hermanto  X-1 

4. UCK-4 Aditiya Navi Pratama X-2 

5. UCK-5 Mulyawan Restu Dewanto X-3 

6. UCK-6 Tiara Nabilasari Baskoro X-4 

Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2013 
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Pada uji coba kelompok kecil setelah dianalisismenghasilkan 

tingkat validitas 78% soal valid, 22% soal tidak valid, daya pembeda 8 

(16%) soal negatif, 22 (44%) soal jelek, 5 (10%) soal cukup, 14 (28%) 

soal baik, dan 1 (2%) soal baik sekali, analisis tingkat kesukaran 

diperoleh hasil 22 (44%) soal dengan kategori mudah, 13 (26%) soal 

dengan kriteria sedang dan 15 (30%) soal dengan kategori sukar, analisis 

fungsi distraktor memperolah hasil 24 (48%) soal baik, 9 (18%) soal 

sedang, dan 17 (34%) soal jelek, dari hasil analisis diketahui nilai r11 = 

0,90 sedangkan r tabel= 0,811. Karena r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian reliabel. 

Kemudian hasil analisis dari uji coba kelompok kecil digunakan 

sebagai bahan referensi dalam perbaikan perangkat tes yang akan 

diujicobakan ke lapangan dengan subjek penelitian yang lebih banyak. 

 

c) Uji Coba Lapangan 

1) Uji Coba Tes yang Pertama 

Pelaksanaan uji coba tes yang pertama dilakukan pada 

tanggal 16 Maret 2013 dengan jumlah peserta 32 siswa dari kelas X-

1. Kendala yang ditemui pada uji coba perangkat tes pertama siswa 

belum menguasai seluruh materi yang diujicobakan, karena pada 

standar kompetensi menganalisis unsur-unsur geosfer belum 

semuanya disampaikan, sehingga peserta tes kesulitan dalam 

menjawab beberapa soal. 
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2) Analisis Kualitas Perangkat Tes  

Hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan 

bantuanprogram anatesmicrosoft office exceluntuk tabulasi data, 

analisis soal yang dihasilkan meliputi: validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya beda soal, dan distraktor. Perhitungan uji coba soal 

pertama yang telah dilakukan peneliti diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Analisis tingkat kesukaran pada uji coba soal pertama yang 

dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Analisis Tingkat Kesukaran 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Mudah 

1,  3, 4, 6, 12, 16, 17, 21, 

22, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 

38, 40, 45, 46, 48, 49, 50 

22 44 

2 Sedang 
5, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 25, 

30, 33, 39, 42, 44 
13 26 

3 Sukar 
2, 7, 9, 13, 19, 20, 24, 28, 

31, 32, 36, 37, 41, 43, 47 
15 30 

Jumlah 50 100 

 

 Dapat ditarik kesimpulan pada uji coba pertama diperoleh 

hasil 22 (44 %) soal dengan kategori mudah, 13 (26 %) soal dengan 

kriteria sedang dan 15 (30 %) soal dengan kategori sukar. Dari hasil 

tabel diatas peneliti mengganti 9 soal kriteria mudah, soal dengan 
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kriteria sedang yaitu 1 soal, serta soal dengan kriteria sukar yaitu 1 

soal. Perbaikan soal ini bertujuan untuk mendapatkan tes kriteria 

mudah, sedang, dan sukar yang baik.  

Dari perhitungan uji coba pertama tentang daya beda soal 

peneliti memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Analisis Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis daya beda soal pada uji coba pertama peneliti 

memperoleh hasil 8 (16%) soal negatif, 22 (44%) soal jelek, 5 (10%) 

soal cukup, 14 (28%) soal baik, dan 1 (2%) soal baik 

sekali.Berdasarkan tabel di atas daya pembeda jelek pada nomor 1, 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35  

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Negatif 5,  8, 10, 16, 24, 25, 26, 47 8 16 

2 Jelek 

1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 19, 21, 

22, 23, 27, 34, 35, 38, 40, 

43, 45, 46, 48, 49, 50 

22 44 

3 Cukup 6, 14, 28, 32, 41 5 10 

4 Baik 
3, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 30, 

31, 36, 37, 39, 42, 44 
14 28 

5 
Baik 

Sekali 
33 1 2 

Jumlah 50 100 
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karena butir soal nomor tersebut terdapat distraktor yang tidak 

berfungsi dengan baik karena tidak dipilih ataupun kurang homogen. 

Butir soal nomor 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 memiliki daya 

beda jelek karena pada butir soal nomor tersebut materinya belum 

disampaikan, sehingga peserta tes kurang menguasai materinya. 

Dari perhitungan uji coba pertama tentang distraktor peneliti 

memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Analisis Distraktor 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

*: kunci jawaban 

#: option yang berfungsi 

##: option yang kurang homogen/kurang logis 

###: option yang panjang  rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama 

####: option yanng berbentuk angka namun tidak sesuai dengan urutan/kronologisnya 
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Hasil analisis distraktor soal pada uji coba pertama dari 200 

distraktor dan 50 kunci jawaban (keys) peneliti memperoleh hasil 1 

distraktor pada nomor 15 option B  panjang rumusan pilihan 

jawaban relatif tidak sama; 11 distraktor  yang berbentuk angka atau 

waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka 

atau kronologis, pada nomor 31, optionB, C, D, dan E, nomor 44 

optionC dan D, nomor 46 option A, B, C, D, dan E; 35 distraktor 

tidak homogen dan tidak logis pada nomor 1 optionC dan D, nomor 

2 optionE, nomor 3 option B, C, dan D, nomor 4 option D dan E, 

nomor 5 option D dan E, nomor 6 option E, nomor 8 option C, 

nomor 16 option B, C, dan D, nomor 17 option A dan C, nomor 20 

option C, nomor 21 option A dan D, nomor 22 option D dan E, 

nomor 23 option A, D, dan E, nomor 29 option C, D dan E, nomor 

30 option B, nomor 33 option D, nomor 34 option E, nomor 35 

option D dan E, nomor 50 option B, D, dan E; 151distraktor dapat 

berfungsi dengan baik. 

Tabel 4.10. Analisis validitas butir soal 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Valid 

3, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 

18, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 

48, 49 

23 46 
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2 
Tidak 

Valid 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 

16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 34, 35,  38, 40, 41, 

43, 45, 46, 47, 50 

27 54 

Jumlah 50 100 

 

Uji validitas yang pertama dari 32 siswa, dengan ketentuan 

apabila harga rXYuntuk seluruh butir lebih besar dari rtabel=0,349  

maka soal yang diujicobakan valid, namun sebaliknya apabila harga 

rXYuntuk seluruh butir lebih kecil dari rtabel=0,349, maka soal yang 

diujicobakan tidak valid. Dari perhitungan uji coba pertama dapat 

dilihat pada tabel di atas tabel, maka dari seluruh soal yang ada dapat 

diketahui bahwa 46 % butir soal valid dan 54 % butir soal kurang 

valid. Dari tabel dapat dilihat pada soal nomor 1 terlalu mudah 

karena dari 32 peserta hanya 1 peserta yang menjawab salah, pada 

soal nomor 4 terlalu mudah karena dari 32 peserta, semua peserta 

(100 %) dapat menjawab soal tersebut dengan benar, pada soal 

nomor 21 terlalu mudah karena dari 32 peserta, semua peserta (100 

%) dapat menjawab soal tersebut dengan benar, pada nomor 22 

terlalu mudah karena dari 32 perserta hanya 3 peserta saja yang 

menjawab salah, pada soal nomor 26 terlalu mudah karena dari 32 

perserta hanya 4 peserta saja yang menjawab salah, pada soal nomor 

27 terlalu mudah karena dari 32 perserta hanya 3 peserta saja yang 

menjawab salah, pada soal nomor  38 terlalu mudah karena dari 32 
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perserta hanya 1 peserta saja yang menjawab salah, pada soal nomor  

40 terlalu mudah karena dari 32 perserta hanya 1 peserta saja yang 

menjawab salah, pada soal nomor 41 terlalu mudah karena dari 32 

perserta hanya 1 peserta saja yang menjawab salah, pada soal nomor 

46 terlalu mudah karena dari 32 perserta hanya 2 peserta saja yang 

menjawab salah, pada soal nomor 50 terlalu mudah karena dari 32 

perserta hanya 3 peserta saja yang menjawab salah, maka soal 

tersebut akan diganti.35 distraktor tidak homogen dan tidak logis 

pada nomor 1 optionC dan D, nomor 2 optionE, nomor 3 option B, 

C, dan D, nomor 4 option D dan E, nomor 5 option D dan E, nomor 

6 option E, nomor 8 option C, nomor 16 option B, C, dan D, nomor 

17 option A dan C, nomor 20 option C, nomor 21 option A dan D, 

nomor 22 option D dan E, nomor 23 option A, D, dan E, nomor 29 

option C, D dan E, nomor 30 option B, nomor 33 option D, nomor 

34 option E, nomor 35 option D dan E, nomor 50 option B, D, dan E. 

Pada butir soal nomor 34 dan 45 gambar yang ada kurang 

komunikatif sehingga diperlukan penggantian gambar yang lebih 

komunikatif sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk 

memahami. Pada butir soal nomor 24, 35, 43, 47 para peserta didik 

belum mendapat materimya sehingga penguasaan materi pada nomor 

tersebut juga masih kurang, sehingga soal tersebut masih dapat 

digunakan kembali pada uji coba selanjutnya.   
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Analisis realibilitas uji coba pertama yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap 32 peserta diperoleh nilai r11 = 0,87. Sedangkan r 

tabeluntuk df 32= 0,349. Jadi r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian reliabel. 

 

 

d) Identifikasi Kualitas Tes 

Kekurangan atau kelemahan pada perangkat tes uji coba 

yang pertama banyak ditemukan soal yang kurang baik. Adanya soal 

yang kurang baik disebakan karena beberapa soal dari segi tata tulis 

masih belum sesuai EYD, gambar yang kurang komunikatif, 

distraktornya kurang berfungsi dengan baik karena kurang homogen 

dan ada beberapa materi pada soal uji coba yang belum disampaikan, 

sehingga peserta masih kurang menguasai materi yang diujikan. 

Melihat hasil tersebut maka soal-soal yang kurang baik tersebut perlu 

direvisi. 

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perangkat soal 

yang diujicobakan pada uji coba pertama memiliki 27 soal yang 

tidak valid, 9 soal dari kategori mudah direvisi menjadi soal sedang, 

dan 30 soal yang memiliki daya pembeda yang jelek, disebabkan ada 

beberapa distraktor yang kurang berfungsi dengan baik karena 

kurang homogen sehingga option tersebut tidak ada yang memilih, 

sehingga dari hasil analisis diketahui r11 > r tabel soal dikategorikan 
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tidak valid. Dan dari analisis tingkat kesukaran, uji coba pertama 

proporsi perangkat tes belum proporsional. Dalam uji coba pertama 

masih terlalu banyak soal kategori mudah, sehingga harus direvisi 

menjadi soal kategori sedang. 

 

 

e) Perbaikan Tes 

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil uji coba yang 

pertama (tingkat kesukaran, daya pembeda, distraktor, validitas, dan 

reliabilitas) maka diperlukan adanya perbaikan. 

Tabel 4.11.Daftar Perbaikan Soal 

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Validitas/Relia

bilitas 

Distraktor 

1 16, 21, 26, 

27, 34, 35, 

45, 46, 50 

1, 2, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 

12, 13, 16, 

19, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26, 27, 34, 

35, 38, 40, 

43, 45, 46, 

47, 48, 49, 

50 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 13, 16, 

19, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 34, 

35, 38, 40, 41, 

43, 45, 46, 47, 

50 

1 (option C, D), 2 (option 

E), 3 (option B, C, D), 4 

(option D, E), 5 (option 

D, E), 6 (option E), 8 

(option C), 10 (option E), 

12 (option A, B, C D),16 

(option B, C, D), 17 

(option A, C), 20 (option 

C), 21 (option A, D), 22 

(option D, E), 23 (option 

A, D, E), 27 (option A, B, 

C), 29 (option C, D, E), 

30 (option B), 33(option 

D), 34 (option E), 35 

(option D, E), 45 (option 

A, D), 46 (option B, D, 
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E),50 (option B, D, E) 

Jumlah  9 30 27 49 

 

Item soal tipe pilihan ganda pada analisis tingkat kesukaran 

kurang proporsional karena butir soal mudah masih terlalu banyak 

sehingga perlu diperbaiki/digantidibuat menjadi soal kategori 

sedang. Pengubahan butir soal mudah ke butir soal sedang ada 9 

butir soal, terdapat pada nomor 16, 21, 26, 27, 34, 35, 45, 46, 50. 

Anaisis daya pembeda menghasilkan 30 butir soal jelek, dari daya 

pembeda yang jelek ini kemudian direvisi baik dari segi stem 

maupun  optionnya. Analisis distraktornya ditemukan 49 option yang 

kurang berfungsi dengan baik. Kemudian option yang kurang baik 

ini direvisi sehingga menjadi option yang dapat berfungsi dengan 

baik. Dari analisis validitas ditemukan 27 soal yang tidak valid, soal. 

Soal tersebut kemudian diperbaiki/diganti dan diujicobakan kembali. 

Perbaikan soal ini tidak hanya dari segi pergantian distraktor yang 

tidak berfungsi dan gambar yang komunikatif, namun perbaikan juga 

pada stem soal yang memiliki kata/kalimat kuraang logis, kosakata 

stem maupun option, dan tata tulis yang disesuaikan dengan EYD 

sehingga tidak menimbulkan makna yang ambigu. Setelah 

perbaikan/revisi telah selesai maka perangkat tes ini perlu 

diujicobakan kembali untuk memperoleh perangkat tes yang 

berkualitas sesuai dengan syarat-syarat di atas.  
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3) Uji Coba Tes yang Kedua 

Pelaksanaan uji coba tes yang kedua dilakukan pada tanggal 

13 April 2013 di kelas X-4 dengan jumlah peserta 32 siswa. Pada 

pelaksanaan uji coba yang kedua ini tidak ditemui kendala yang 

berarti, semuanya berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai 

akhir pengerjaan uji coba. Pada tanggal dilaksanakannya uji coba 

tidak ada siswa yang berhalangan hadir karena sakit atau membolos. 

4) Analisis Kualitas Perangkat Tes  

Hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan bantuan 

program anatesdanMicrosoft excel untuk tabulasi data, analisis soal 

sebanyak 27 butir soal menghasilkan meliputi: validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya beda soal, dan distraktor. Perhitungan uji 

coba soal kedua yang telah dilakukan peneliti diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Analisis tingkat kesukaran pada uji coba soal kedua yang 

dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Analisis Tingkat Kesukaran 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Sedang 
16,21, 26, 27, 34, 35, 45, 

46, 50 
9 100 

Jumlah 9 100 
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Dapat ditarik kesimpulan pada uji coba kedua diperoleh hasil 

9 (100%) soal dengan kriteria sedang. Dari hasil tabel diatas peneliti 

mengganti 9 soal kriteria mudah. Pada nomor16 karena memiliki 

distraktor jelek dan memiliki daya pembeda yang sangat jelek, dan 

validitas dengan kriteria tidak valid, soal nomor 21 karena memiliki 

distraktor jelek dan memiliki daya pembeda yang jelek, dan validitas 

dengan kriteria tidak valid, pada soal nomor 26 karena memiliki 

daya pembeda yang sangat jelek dan validitas dengan kriteria tidak 

valid, pada soal nomor 27 karena memiliki daya pembeda jelek dan 

validitas dengan kriteria tidak valid, pada soal nomor 34 karena 

memiliki daya pembeda jelek dan validitas yang tidak valid, pada 

soal nomor 35 karena memiliki distraktor jelek, daya pembeda yang 

jelek, dan validitas dengan kriteria tidak valid, pada soal nomor 45 

karena memiliki daya pembeda jelek dan validitas dengan kriteria 

tidak valid, pada soal nomor 46 karena memiliki distraktor jelek, 

daya pembeda yang jelek, dan validitas dengan kriteria tidak valid, 

pada soal nomor 50 karena memiliki daya pembeda jelek dan 

validitas dengan kriteria tidak valid.Perbaikan soal ini bertujuan 

untuk mendapatkan tes kriteria mudah, sedang, dan sukar yang baik 

yang proporsional.  

Dari perhitungan uji coba kedua tentang daya beda soal 

peneliti memperoleh hasil analisis sebagai berikut : 
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Tabel 4.13. Analisis Daya Pembeda  

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Jelek 2, 8, 25, 35, 46, 47, 48, 50 8 25 

2 Cukup 

1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 

22, 23, 24, 27, 38, 40, 43, 

49 

16 52 

3 Baik 5, 19, 21, 26, 34, 45 6 23 

Jumlah 30 100 

 

Hasil analisis daya beda soal pada uji coba kedua peneliti 

memperoleh hasil 8 (25%) soal jelek, 16 (52%) soal cukup, dan 7 

(23%) soal baik. Berdasarkan tabel di atas daya pembeda jelek pada 

nomor  2, 8, 25, 35, 38, 46, 47, 50  karena butir soal nomor tersebut 

terdapat distraktor yang tidak berfungsi dengan baik karena tidak 

dipilih, maka distraktor yang kurang baik itu perlu diganti. 

Dari perhitungan uji coba kedua tentang distraktor peneliti 

memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 
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Tabel 4.14. Analisis Distraktor 

 

 

 

 

Hasil analisis distraktor soal pada uji coba kedua, dari 27 

kunci jawaban (keys) dan 108 distraktor, peneliti memperoleh hasil 1 

distraktor pada nomor 15 option B  panjang rumusan pilihan 

jawaban relatif tidak sama; 12 distraktor yang berbentuk angka atau 

waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka 

atau kronologis, pada nomor 10 option E, nomor 12 optionA dan B; 

13distraktor tidak homogen dan tidak logis pada nomor 1 optionD 

dan E, nomor 2 optionD, nomor 3 option A, nomor 4 option A, C, 

dan E, nomor 13 option B, nomor 14 option E, nomor 17 option A 

Keterangan Keterangan 
A B C D E A B C D E 

1 * # # # # 26 # # # * # 
2 * # # ## # 27 # # # # * 
3 ## # # # * 28 # * # # # 
4 ## * ## # ## 29 * # ## # # 
5 # * # # # 30 # # # * # 
6 # * # # # 31 # * # # # 
7 # # * # # 32 # # # # * 
8 # # # ## * 33 # # * # # 
9 # # # * # 34 * # # # # 

10 # # # * # 35 * # # # # 
11 # # * ## # 36 # # * # # 
12 # # # # * 37 # # # # * 
13 # ## # # * 38 # # * ## ## 
14 # * # # ## 39 # # # * # 
15 * ### # # # 40 # ### ### # * 
16 * # # # # 41 # * # # # 
17 # # # ## * 42 # # # * # 
18 # # # * ## 43 # * # # # 
19 # # # * # 44 # # # # * 
20 # # * # # 45 # # * # # 
21 # # * ## # 46 # # * # # 
22 # * # ## ## 47 * # # # # 
23 ## * # ## # 48 # # # * # 
24 * # # # # 49 # # # * # 
25 # # * # # 50 * ## # # # 

 No  Option/ Distraktor 
 No  

Option/ Distraktor 

     

*
: 

k
u
n
ci

 j
aw

ab
an

 

*
: 

k
u
n
ci

 j
aw

ab
an

 

Keterangan : 

*: kunci jawaban 

#: option yang berfungsi 

##: option yang kurang homogen/kurang logis 

###: option yang panjang  rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama 

####: option yanng berbentuk angka namun tidak sesuai dengan urutan/kronologisnya 
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dan C, nomor 22 option C, nomor 23 option A, D, dan E, nomor 29 

option D dan E, nomor 38 option Ddan E, nomor 40 option A, B, 

dan C; dan 82distraktor dapat berfungsi dengan baik.  

Tabel 4.15. Analisis validitas butir soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji validitas yang kedua dari 32 siswa, dengan ketentuan 

apabila harga rXY untuk seluruh butir lebih besar dari rtabel =0,349  

maka soal yang diujicobakan valid, namun sebaliknya apabila harga 

rXYuntuk seluruh butir lebih kecil dari rtabel =0,349, maka soal yang 

diujicobakan tidak valid. Dari perhitungan uji coba pertama dapat 

dilihat pada tabel di atas tabel, maka dari seluruh soal yang ada dapat 

diketahui bahwa 67 % butir soal valid dan 33 % butir soal kurang 

valid. Dari tabel dapat dilihat pada soal nomor 2 tergolong mudah 

karena dari 32 peserta ada 14 peserta yang menjawab benar, pada 

soal nomor 8 pada soal kriteria sedang memiliki daya pembeda yang 

jelek, pada soal nomor 25 pada soal kriteria sedang memiliki daya 

pembeda yang jelek, pada soal nomor 35 pada soal kriteria sedang 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Valid 

1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 

21, 22, 24, 26, 27, 34, 40, 

41, 43, 45 

18 67 

2 
Tidak 

Valid 

2, 8, 25, 35, 38, 46, 47, 48, 

50 
9 33 

Jumlah 27 100 
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memiliki daya pembeda yang jelek, pada soal nomor 38 termasuk 

dalam soal kriteria mudah sehingga ada 27 peserta dari 32 peserta 

yang dapat menjawab dengan benar soal tersebut, dan 22 distraktor 

yang jelek karena tidak homogen dan tidak logis, 1 distraktor jelek 

karena panjang rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama, dan 12 

distraktor yang berbentuk angka atau waktu tidak berurutan sesuai 

kronologisnya. 

Analisis realibilitas uji coba kedua yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap 32 peserta diperoleh nilai r11 = 0,892 sedangkan r 

tabel= 0,349. Karena r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian reliabel. 

g) Identifikasi Kualitas Tes 

Dari hasil analisis masing-masing data rata-rata sudah baik, 

seperti pada analisis tingkat kesukaran menunjukkan tingkat 

kesukaran yang relatif sedang, yaitu dengan hasil 13% soal kriteria 

mudah, 44% soal kriteria sedang, dan 30% soal kriteria sukar. Untuk 

analisis daya pembeda soal menghasilkan 25% soal kriteria jelek, 

52% soal kriteria cukup, dan 23% soal kriteria baik. Untuk analisis 

tingkat validitas soal menghasilkan 67% soal kriteria valid, 33% soal 

kriteria tidak valid. 

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perangkat soal 

yang diujicobakan pada uji coba kedua memiliki 8 soal yang 

memiliki daya pembeda yang jelek, disebabkan ada beberapa 
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distraktor yang kurang berfungsi dengan baik karena kurang 

homogen sehingga option tersebut tidak ada yang memilih, dari hasil 

analisis validitas ada 9 soal yang tidak valid karena diketahui r11 < r 

tabel soal dikategorikan tidak valid. 

Kekurangan atau kelemahan pada perangkat tes uji coba yang 

kedua ditemukan beberapa soal yang kurang baik. Adanya soal yang 

kurang baik disebakan karena beberapa soal dari segi tata tulis masih 

belum sesuai EYD, distraktornya kurang berfungsi dengan baik 

karena kurang homogen. Namun peneliti memperoleh hasil yang 

lebih baik setelah melakukan revisi pada beberapa soal yang terdapat 

pada soal uji coba pertama. Melihat hasil tersebut maka soal yang 

kurang valid masih bisa digunakan karena menurut hasil perhitungan 

analisis data, soal tersebut mendekati kategori valid. 

h)  Perbaikan Tes 

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil uji coba yang kedua 

(tingkat kesukaran, daya pembeda, distraktor, validitas, dan 

reliabilitas) maka diperlukan adanya perbaikan pada tiap butir soal di 

atas.  

Tabel 4.16. Daftar Perbaikan Soal II 

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Validitas/Relia

bilitas 
Distraktor 

1 - 2, 8, 25, 

35, 46, 47, 

48, 50 

2, 8, 25, 35, 

38, 46, 47, 48,  

50 

1 (option D),  2 (option 

D), 3 (option A), 4 

(option A, C, dan E), 13 

(option B), 14 (option 
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E), 17 (option A dan C), 

22 (option C),  23 

(option A, D, dan E), 29 

(option D dan E),  38 

(option D dan E), 40 

(option A, B, dan C), 35 

(option B dan D), 38 

(option D dan E),  50 

(option B), 

Jumlah - 8 9 26 

 

Untuk item soal tipe pilihan ganda hasil dari analisis daya 

pembeda pada soal nomor 2, 8, 25, 35, 46, 47, 48, 50 diperlukan 

sedikit perbaikan pada tata tulis soal. Selain itu perbaikan soal ini 

tidak hanya dari segi tata tulis atau EYD saja namun pada beberapa 

gambar yang kurang komunikatif. Hasil dari analisis validitas maka 

ada 9 soal yang tidak valid, maka diperlukian revisi dan diujicobakan 

kembali. 

5) Uji Coba Tes yang Ketiga 

Pelaksanaan uji coba tes yang ketiga dilakukan pada tanggal 

3 Juli 2013 dengan jumlah peserta 32 siswa dari kelas X.  

6) Analisis Kualitas Perangkat Tes  

Hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan 

bantuanprogram anates, analisis soal yang dihasilkan meliputi: 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda soal, dan 

distraktor. Perhitungan uji coba soal ketiga yang telah dilakukan 

peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Dari perhitungan uji coba ketiga tentang daya beda soal 

peneliti memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Analisis Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis daya beda soal pada uji ketiga peneliti 

memperoleh hasil 9 (100%) soal baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

soal yang dibuat oleh peneliti semakin baik. Dan butir soal tersebut 

mampu membedakan mana siswa yang pandai dan mana siswa yang 

pandai, sehingga bisa diberi perlakuan khusus. 

Dari perhitungan uji coba pertama tentang distraktor peneliti 

memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.18. Analisis Distraktor 

No 

Butir 

Option Keterangan 

A B C D E 

*:kunci 

jawaban 

2 * # # # # 

8 # # # # * 

25 # # * # # 

35 * ## # ## # 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Jelek - 0 0 

2 Cukup - 0 0 

3 Baik 2, 8, 25, 35, 46, 47, 48, 50 8 100 

Jumlah 8 100 
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38 # # * # # 

46 # # * # # 

47 * # # # # 

48 # # # * # 

50 * # # # # 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis distraktor soal pada uji coba ketigadari 36 

distraktor dan 9 kunci jawaban (keys) peneliti memperoleh hasil 2 

distraktor pada nomor 35 option B dan D yang kurang 

homogen/kurang logis. Dari hasil analisis distraktor ini kemudian 

dilakukan revisi untuk memperbaiki distraktor yang kurang baik. 

Namun secara keseluruhan dari tes tersebut sudah baik. 

 

 

Tabel 4.19. Analisis validitas butir soal 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Valid 2, 8, 25, 38, 46, 47,  50 8 89 

2 Tidak 35 1 11 

Keterangan : 

*: kunci jawaban 

#: option yang berfungsi 

##: option yang kurang homogen/kurang logis 

###: option yang panjang  rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama 

####: option yanng berbentuk angka namun tidak sesuai dengan urutan/kronologisnya 
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Valid 

Jumlah 9 100 

 

Uji validitas yang ketiga dari 32 siswa, dengan ketentuan 

apabila harga rXYuntuk seluruh butir lebih besar dari rtabel=0,349  

maka soal yang diujicobakan valid, namun sebaliknya apabila harga 

rXYuntuk seluruh butir lebih kecil dari rtabel=0,349, maka soal yang 

diujicobakan tidak valid. Dari perhitungan uji coba pertama dapat 

dilihat pada tabel di atas tabel, maka dari seluruh soal yang ada dapat 

diketahui bahwa 89% butir soal valid dan 11% butir soal kurang 

valid. Soal tidak valid terletak pada soal nomor 35, karena soal 

berbentuk analisis dan termasuk dalam katergori soal sedang, 

sehingga hanya siswa yang benar-benar memahami materi saja yang 

dapat menjawab dengan benar. 

Analisis realibilitas uji coba ketiga yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap 32 peserta diperoleh nilai r11 = 0,42. Sedangkan r 

tabeluntuk df 32= 0,349. Jadi r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian reliabel. 

 

7) Identifikasi Kualitas Tes 

Uji coba perangkat tes yang ketiga sebagian besar butir 

sudah baik ditinjau dari segi analisis empiris dan analisis teoritik.  

Tabel 4.20. Daftar Perbaikan Soal III 
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No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Validitas/R

eliabilitas 
Distraktor 

1 - - 35 35 (option B, D) 

Jumlah - - 1 2 

 

Hasil dari analisis validitas ada 1 soal yang tidak valid yaitu 

soal nomor 35 karena masih ada option yang kurang berfungsi 

dengan baik, sehingga direvisi dan diujicobakan kembali. 

8) Uji Coba Tes yang Keempat 

Pelaksanaan uji coba tes yang ketiga dilakukan pada tanggal  

13 Juli 2013 dengan jumlah peserta 30 siswa dari kelas X.  

9) Analisis Kualitas Perangkat Tes  

Hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan 

bantuanprogram anates, analisis soal yang dihasilkan meliputi: 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda soal, dan 

distraktor. Perhitungan uji coba soal keempat yang telah dilakukan 

peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 

Dari perhitungan uji coba keempat tentang distraktor peneliti 

memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

 

Tabel 4.21. Analisis Distraktor 

No 

Butir 

Option Keterangan 

A B C D E *:kunci 

jawaban 1 * # # # # 
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Hasil analisis distraktor soal pada uji coba keempat dari 4 

distraktor dan 1 kunci jawaban (keys) peneliti memperoleh hasil 

semua distraktor dapat berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan 

dari tes tersebut sudah baik. 

Tabel 4.22. Analisis validitas butir soal 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Valid 35 1 100 

2 Tidak Valid - - 0 

Jumlah 1 100 

 

Uji validitas yang keempat dari 30 siswa, dengan ketentuan 

apabila harga rXYuntuk seluruh butir lebih besar dari rtabel=0,349  

maka soal yang diujicobakan valid, namun sebaliknya apabila harga 

rXY untuk seluruh butir lebih kecil dari rtabel=0,349, maka soal yang 

diujicobakan tidak valid. Dari perhitungan uji coba pertama dapat 

dilihat pada tabel di atas tabel, maka dari seluruh soal yang ada dapat 

diketahui bahwa 100% butir soal valid. Analisis realibilitas uji coba 

keempat yang dilakukan oleh peneliti terhadap 30 peserta diperoleh 

nilai r11 = 0,67. Sedangkan r tabeluntuk df 30= 0,349. Jadi r11 > r tabel  

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel. 

10) Identifikasi Kualitas Tes 



 

141 

 

 

 

Uji coba perangkat tes yang keempat sebagian besar butir 

sudah baik ditinjau dari segi analisis empiris dan analisis teoritik.  

Tabel 4.23. Perbaikan Soal IV 

No 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Validitas/Reliabilitas Distraktor 

1 - - - - 

Jumlah - - - - 

 

Jadi perangkat tes yang dibuat sudah baik dan bisa dijadikan 

referensi/masukan bagi guru program studi dalam menyusun tes. 

Sehingga tes yang nantinya akan disusun guru diharapkan bisa sesuai 

dengan kondisi siswanya.  

i) Model Perangkat Tes yang Berkualitas 

Perangkat tes yang berkualitas adalah perangkat tes yang 

sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) dan aturan dari DEPDIKNAS serta disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa dilapangan. Hasil daru uji teoritis yang 

dilakukan terhadap ahli (expert) diperoleh hasil 78% dan 

dikategorikan layak. Dan hasil uji empiris butir soal dari hasil empat 

kali uji coba, perangkat tes yang disusun dan dikembangkan oleh 

peneliti sudah baik, dengan hasil sebagai berikut: 

Analisis tingkat kesukaran pada uji coba soal  yang dilakukan 

oleh peneliti diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.24.  Analisis Tingkat Kesukaran 
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No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Mudah 
1, 3, 4, 6, 12, 17, 22, 23, 

29, 38, 40, 48, 49 
13 26 

2 Sedang 

5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 

21, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 

35, 39, 42, 44, 45, 46, 50 

22 44 

3 Sukar 
2, 7, 9, 13, 19, 20, 24, 28, 

31, 32, 36, 37, 41, 43, 47 
15 30 

Jumlah 50 100 

 

Dari tabel tersebut di atas diperoleh hasil13 (26%) butir soal 

dengan kategori mudah, 22 (44%) butir soal dengan kriteria sedang, 

dan 15 (30%) butir soal dengan kriteria sukar. Dari hasil analisis 

tingkat kesukaran tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

soal yang disusun oleh peneliti sudah proporsional. 

Dari perhitungan uji cobadaya pembeda soal peneliti 

memperoleh hasil analisis sebagai berikut: 
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Tabel 4.25. Analisis Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis daya pembeda soal peneliti memperoleh hasil 21 

(42%) soal cukup, 28 (56%) soal baik, dan 1 (2%) soal baik sekali.. 

Hal ini menunjukkan bahwa soal yang dibuat oleh peneliti sudah 

baik. Dan butir soal tersebut mampu membedakan mana siswa yang 

pandai dan mana siswa yang pandai, sehingga bisa diberi perlakuan 

khusus. 

Dari perhitungan fungsi distraktor peneliti memperoleh hasil 

analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Cukup 

1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 

16, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 

38, 40, 41, 43, 49 

21 42 

2 Baik  

2, 3, 5, 8,11, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 

34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 

45, 46, 47, 48, 50 

28 56 

3 
Baik 

Sekali 
33 1 2 

Jumlah 50 100 
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Tabel 4.26. Analisis Distraktor 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis distraktordari 200 pengecoh (distraktor) dan50 

kunci jawaban (keys) peneliti memperoleh hasil 1distraktoryang  

panjang rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama; dan 15option 

yang kurang homogen/kurang logis. Dari hasil analisis distraktor ini 

kemudian dilakukan revisi untuk memperbaiki distraktor yang 

kurang baik. Namun secara keseluruhan dari tes tersebut 

pengecoh/distraktor sudah berfungsi dengan baik. 

Keterangan : 

*: kunci jawaban 

#: option yang berfungsi 

##: option yang kurang homogen/kurang logis 

###: option yang panjang  rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama 

####: option yanng berbentuk angka namun tidak sesuai dengan urutan/kronologisnya 
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Tabel 4.27. Analisis validitas butir soal 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50 

50 100 

Jumlah 50 100 

 

Hasil dari uji validitas, dengan ketentuan apabila harga 

rXYuntuk seluruh butir lebih besar dari rtabel=0,349  maka soal yang 

diujicobakan valid, namun sebaliknya apabila harga rXYuntuk 

seluruh butir lebih kecil dari rtabel=0,349, maka soal yang 

diujicobakan tidak valid. Dari perhitungan analisis di atas dapat 

disimpulkan bahwa 100% soal valid. 

Analisis realibilitas uji coba ketiga yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap 32 peserta diperoleh nilai r11 = 0,71. Sedangkan r 

tabeluntuk df 32= 0,349. Jadi r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian reliabel. 

E. Pembahasan  

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam 

pembelajaran, karena sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran yang 
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telah dilakukan. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dengan 

menggunakan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan (Arikunto 2007: 53). Hasil tes merupakan 

informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang 

berupa kemampuan atau ketrampilan seseorang. Tes merupakan salah satu 

cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak 

langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau 

pertanyaan. Oleh karena itu agar diperoleh informasi yang akurat 

dibutuhkan tes yang handal. Tes yang disusun oleh peneliti mendapat respon 

dari siswa berupa nilai hasil pengerjaan uji coba, dengan maksud untuk 

memperoleh informasi mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai 

materi, menjawab soal serta untuk mengukur kelayakan perangkat tes yang 

diujicobakan sudah layak atau belum setiap butir soalnya. 

Bentuk tes yang digunakan oleh peneliti yaitu tes pilihan ganda 

(objektif). Keunggulan dari tes pilihan ganda yaitu: 1) butir soal pilihan 

ganda dapat dikontruksi dan digunakan untuk mengukur segala level tujuan 

interaksional, 2) bisa menggambarkan materi secara menyeluruh, 3) 

penskoran kerja dapat secara objektif, 4) tipe butir soal dapat dikonstruksi 

sehingga menuntut kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai 

tingkat kebenaran sekaligus, 5) jumlah option yang disediakan dapat lebih 

dari dua, sehingga dapat mengurangi keinginan peserta untuk menebak, 6) 

tipe soal pilihan ganda memungkinkan dilakukan analisis butir soal secara 
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baik. Tes sebagai alat ukur kemampuan siswa, agar hasil pengukuran dapat 

dipercaya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai alat pengukur 

yaitu, tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, reliabilitas dan distraktor 

yang baik. 

Selain itu sebelumnya perangkat tes ini telah melalui uji teoritis yang 

dilakukan oleh dosen (expert) yang menghasilkan beberapa masukan 

diantaranya perbaikan tata tulis, penyusunan kalimat yang kurang logis dan 

kurang sesuai dengan EYD, dan option yang kurang homogen. Kemudian 

hasil dari uji ahli tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan dalam melakukan revisi draft soal yang akan diujicobakan kepada 

siswa. Kemudian hasil dari uji coba dianalisis, dan hasil analisis data 

tersebut sebagai berikut: 

Pemgembangan perangkat tes yang dikembangkan oleh peneliti 

sudah menggunakan revisi Taksonomi Bloom yang baru dimana aspek 

pengetahuan pada perangkat tes ini dikembangkan menjdai tiga ranah 

pengetahuan, yakni konseptul, faktual dan prosedural. Kemudian juga 

menggunakan aspek kognitif (C) yang baru yakni C1 menghafal, C2 

memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi. 

Sedangkan hasil analisis secara empiris meliputi analisis tingkat 

kesukaran, daya pembeda soal, fungsi distraktor, validitas dan reliabilitas. 

Hasil uji empiris sebagai berikut: 

1. Tingkat Kesukaran  
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Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Yang dimaksud 

dengan tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi jumlah peserta yang 

menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Soal yang baik adalah soal 

yang tidak terlalu mudah juga tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu 

mudah tidak merangsang siswa untuk mempertingi cara 

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

memecahkannya karena diluar jangkauannya. Soal yang baik apabila 

secara keseluruhan memiliki proporsi kesukaran yang membentuk kurva 

normal, artinya soal yang tergolong sedang lebih banyak daripada soal 

yang tergolong sukar dan mudah. 

Berdasarkan hasil analisis dari 50 soal yang telah dibuat oleh 

peneliti pada semester genap yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 

2013 sampai 13 Juli 2013 sebanyak empat kali uji coba menghasilkan 

26% butir soal mudah, 44% butir soal sedang, dan 30% butir soal sukar. 

Dari hasil analiasis tingkat kesukaran butir soal yang dibuat oleh peneliti 

sudah proporsional. Dan butir soal tersebut bisa digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa SMA Negeri 11 Purworejo. 

2. Daya Pembeda 

Daya beda suatu butir soal yang didasarkan pada hasil tes suatu 

kelompok belum tentu akan berlaku pada kelompok yang lain, apabila 

tingkat kemampuan masing-masing kelompok peserta tes itu berbeda. 
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Mengetahui daya pembeda item merupakan hal penting, sebab 

salah satu dasar pegangan untuk menyusun butir-butir item tes hasil 

belajar adalah adanya anggapan bahwa kemampuan testee yang satu 

dengan yang lain itu berbeda dan bahwa butir-butir item tes hasil belajar 

itu haruslah mampu memberikan hasil tes yang mencerminkan adanya 

perbedaan-perbedaan kemampuan yang terdapat dikalangan testee 

tersebut. 

Analisis daya pembeda soal yang telah dilakukan peneliti diperoleh 

hasil 21 (42%) soal cukup, 28 (56%) soal baik, dan 1 (2%) soal baik 

sekali.Data tersebut menunjukkan setelah adanya proses perbaikan 

bahwa soal tersebut tergolong dalam kategori baik, artinya soal pilihan 

ganda yang disusun oleh peneliti sudah mampu membedakan antara 

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai, karena soal dikatakan 

baik apabila mampu membedakan siswa yang pandai dan kurang pandai. 

3. Validitas 

Sebuah instrumen atau soal tes dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mampu mengukur kemampuan dalam bidang studi yang ingin 

diukur dengan tes tersebut atau sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas teoritis dan 

empiris. Dari hasil uji validitas teoritis yang dilakukan dengan uji ahli, 

diperoleh hasil 78%. Sedangkan hasil dari uji empiris, validitas butir soal 

100% butir soal valid. 
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Data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa soal yang 

telah disusun oleh peneliti sudah baik, terbukti dari hasil analisis uji coba 

tingkat kevalidannya semakin meningkat. Hal ini berarti soal tersebut 

sudah mampu mengukur kemampuan materi dalam mata pelajaran 

geografi, namun untuk soal pilihan ganda peneliti masih harus 

memperbaiki soal tersebut yang diharapkan mampu menghasilkan item 

soal yang valid. 

4. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu tes pada hakekatnya menguji keajegan 

pertanyaan tes yang didalamnya berupa seperangkat butir soal apabila 

diberikan berulang kali pada objek yang sama. Suatu tes dikatakan 

reliabel apabila beberapa kali pengujian menunjukan hasil yang relatif 

sama. Untuk mengetahui sejauh mana suatu tes memang dapat dipercaya 

sebagai alat ukur yang akan dapat menggambarkan kemampuan peserta 

tes, maka kita akan membahas satu aspek penting dalam tes, yaitu 

reliabilitas tes. 

Suatu tes dikatakan reliabel bila skor yang diperoleh melalui tes itu 

merupakan skor yang sesungguhnya yang menggambarkan kemampuan 

peserta tes, bukan karena berspekulasi yang akan melahirkan skor yang 

kebetulan. Skor yang diperoleh peserta tes pada dasarnya merupakan 

skor yang secara langsung berhubungan dengan alat ukur dan kondisi 

eksternal sewaktu pengujian berlangsung. Jadi skor yang diperoleh 

seorang peserta tes adalah skor yang kemungkinan besar mengandung 
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kekeliruan. Bila seandainya skor itu tidak mengandung unsur kekeliruan, 

maka skor yang diperoleh peserta tes yang sesungguhnya pun tidak kita 

ketahui. Untuk itu maka kita kenal adanya tiga bentuk skor dalam setap 

tes, yaitu: 1) skor yang diperoleh (obtained score), 2) skor yang 

diperoleh (true score), 3) kekeliruan (error) skor. Secara teoritik ketiga 

unsur tersebut berhubungan : skor yang diperoleh = skor sesungguhnya – 

kekeliruan. Secara operasional reliabilitas dapat didefinisikan sebagai 

koefisien korelasi antara dua perangkat skor yang dihasilkan oleh 

perangkat tes yang sama atau paralel yang diadministrasikan kepada 

sekelompok peserta tes yang sama. Maka secara operasioanal reliabilitas 

tes merupakan:  

a. Koefisien korelasi antar dua skor. 

b. Hasil interaksi antara perangkat tes dengan kelompok peserta tes. 

c. Skor diperoleh dari satu perangkat tes atau dua perangkat tes parallel 

yang diadministrasikan kepada kelompok peserta tes yang sama. 

Dari analisis tingkat reliabilitas yang telah dilakukan peneliti 

diperoleh nilai r11 = 0,71 sedangkan r tabel= 0,349. Karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel. Sehingga item 

soal tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.Analisis 

reliabilitas dari soal uji coba pertama hingga keempat sudah reliabel 

sehingga tidak diragukan lagi keajegan dan mampu menggambarkan 

kemampuan peserta tes yang sebenarnya.Maka perangkat tes tersebut 
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sesuai dengan pengembangan soal dan kualitas siswa di masa 

mendatang. 

5. Fungsi Distraktor 

Pola jawaban soal yang dimaksud adalah distribusi testee dalam 

hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda.Pola 

jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang 

memilih jawaban-jawaban a, b, c, d, atau e atu tidak memilih pilihan 

manapun (blangko). Dalam istilah evaluasi disebut omit, disingkat O. 

dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh (distraktor) 

befungsi sebagi pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak 

dipilih sama sekali oleh testee berarti bahwa pengecoh itu jelek. 

Sebaliknya sebuah pengecoh (distraktor) dapat berfungsi denga baik 

apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi para 

peserta yang kurang memahami konsep atau materinya. Dengan melihat 

pola jawaban soal dapat diketahui: 1) taraf kesukaran soal, 2) daya 

pembeda soal, 3) baik dan tidaknya distraktor. Suatu distraktor dapat 

dikatakan berfungsi baik jika paling sedilit dipilih oleh 5 % peserta tes. 

Analisis distraktor yang telah dilakukan peneliti  sejumlah 50 butir 

soal dengan 200 distraktor dan 50 kunci jawaban (keys) diperoleh hasil 1 

distraktor yang  panjang rumusan pilihan jawaban relatif tidak sama; dan 

15option yang kurang homogen/kurang logis. 

Dari hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perangkat tes yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria 
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sebagai soal yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk guru geografi dalam menyusun perangkat tes hasil belajar di SMA 

Negeri 11 Purworejo. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tes yang digunakan guru pada ulangan tengah semester genap tahun 

2012 belum baik karena belum sesuai dengan prosedur pengembangan 

tes yang berkualitas, karena tes tersebut hanya dibuat sesuai dengan 

ketentuan teoritiknya saja (materi, konstruk, dan bahasa), sedangkan 

analisis empiris yang meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran, dan distraktor tidak pernah diketahui karena tes 

tersebut tidak melalui tahap uji coba terlebih dahulu. 

2. Pengembangan prototipe tes pilihan ganda I pada validasi pakar dan 

validasi guru geografi diperoleh validasi keempat pakar evaluasi dan 

materi (dosen) menunjukkan rata-rata skor sebesar 75% dengan kriteria 

layak. Sedangkan, validasi oleh seorang guru geografi menunjukkan 

skor 90% dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan validasi pakar 

(dosen) dan validasi guru tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat 

tes pilihan ganda telah lolos penilaian kelayakanya secara teoritik. 

3. Pengembangan prototipe tes pilihan ganda II pada uji kelompok kecil 

dengan 6 siswa dari 50 butir soal untuk validitas diperoleh 46% soal 

valid, dan 54% soal tidak valid. Reliabilitas diperoleh r11=0, 90 pada 
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α=5% dengan n=6 diperoleh rtabel=0,811. Karena r11>rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut reliabel. Daya pembeda 

diperoleh 16% soal sangat jelek, 44% soal jelek, 10% soal cukup, 28% 

soal baik dan 2% soal baik sekali. Tingkat kesukaran diperoleh 22 

(44%) soal dengan kategori mudah, 13 (26%) soal dengan kriteria 

sedang dan 15 (30%) soal dengan kategori sukar, analisis fungsi 

distraktor memperolah hasil 24 (48%) soal baik, 9 (18%) soal sedang, 

dan 17 (34%) soal jelek. 

4. Pengembangan prototipe tes pilihan ganda III pada uji lapangan 

pertama dengan 32 siswa dari 50 butir soal untuk validitas diperoleh 

23% soal valid dan 27 soal tidak valid. Reliabilitas diperoleh r11=0,87 

pada α=5% dengan n=32 diperoleh rtabel=0,349. Karena r11>rtabel maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut reliabel. Daya 

pembeda diperoleh 8 (16%) soal negatif, 22 (44%) soal jelek, 5 (10%) 

soal cukup, 14 (28%) soal baik, dan 1 (2%) soal baik sekali. Tingkat 

kesukaran diperoleh 22 (44 %) soal dengan kategori mudah, 13 (26 %) 

soal dengan kriteria sedang dan 15 (30 %) soal dengan kategori sukar.  

Distraktor diperoleh 152 distraktor dapat berfungsi dengan baik, dan 48 

distraktor yang kurang berfungsi dengan baik. Uji lapangan kedua 

dengan 32 siswa dari 27 butir soal untuk validitas diperoleh 67% soal 

valid dan 33% soal valid. Reliabilitas diperoleh r11=0,892 pada α=5% 

dengan n= 32 diperoleh rtabel = 0,349. Karena r11>rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut reliabel. Daya pembeda 
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diperoleh 8 (25%) soal jelek, 16 (52%) soal cukup, dan 7 (23%) soal 

baik.  Tingkat kesukaran 100%) soal sedang. Distraktor diperoleh 166 

distraktor dapat berfungsi dengan baik dan 34 distraktor dapat berfungsi 

kurang baik. Uji lapangan ketiga dengan 32 siswa dari 9 butir soal 

untuk validitas diperoleh 89% soal valid dan 11% soal valid. 

Reliabilitas diperoleh r11=0,42 pada α=5% dengan n= 32 diperoleh rtabel 

= 0,349. Karena r11>rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tes 

tersebut reliabel. Daya pembeda diperoleh 100% soal baik.  Tingkat 

kesukaran 100% soal sedang. Distraktor diperoleh 31 distraktor dapat 

berfungsi dengan baik dan 5 distraktor dapat berfungsi kurang baik. Uji 

lapangan keempat dengan 32 siswa dari 1 butir soal untuk validitas 

diperoleh 100% soal valid. Reliabilitas diperoleh r11=0,67 pada α=5% 

dengan n= 32 diperoleh rtabel = 0,349. Karena r11>rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut reliabel. Daya pembeda 

diperoleh 100% soal baik.  Tingkat kesukaran 100% soal sedang. 

Distraktor diperoleh 3 distraktor dapat berfungsi dengan baik dan 2 

distraktor dapat berfungsi kurang baik. 

5. Hasil pengembangan prototipe tes diperoleh perangkat tes pilihan ganda 

yang berkualitas dengan 50 (100%) soal valid dan reliabel. Analisis 

daya pembeda dari 50 butir soal terdapat 21 (42%) soal cukup, 28 

(56%) soal baik, dan 1 (2%) soal baik sekali. Analisis tingkat kesukaran 

dari 50 butir soal terdapat 13 (26%) butir soal dengan kategori mudah, 

22 (44%) butir soal dengan kriteria sedang, dan 15 (30%) butir soal 
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dengan kriteria sukar. Analisis distraktor perangkat tes pilihan ganda 

dari 200 distraktor terdapat 198 distraktor yang dapat berfungsi dengan 

baik dan 2 distraktor yang tidak dapat berfungsi dengan baik. 

Uji coba yang dilakukan peneliti sudah menghasilkan perangkat tes 

pilihan ganda yang berkualitas seteah melalui tahapan uji teoritik dan uji 

empiris.  

B. Saran 

Saran yang peneliti dapat sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran geografi hendaknya dalam membuat tes pilihan 

ganda memperhatikan kaidah penulisan tes pilihan ganda (materi, konstruk, 

dan bahasa) dan kualitas tes yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda dan distraktor. Hasil perangkat tes pilihan ganda 

ini dapat digunakan sebagai acuan guru dalam membuat perangkat tes. 

2. Bagi Guru yang akan mengembangkan perangkat tes hendaknya dalam 

membuat perangkat tes sebaiknya berkoordinasi dengan para pakar ahli 

materi dan evaluasi. 

3. Bagi guru yang akan mengembangkan perangkat tes hendaknya 

memperhatikan daya pembeda dan distraktor karena dalam penelitian ini 

mempunyai kelemahan pada daya pembeda dan distraktor.  

4. Bagi forum MGMP mata pelajaran geografi hendaknya mengadakan 

pelatihan bagi guru geografi dalam membuat model tes yang sesuai dengan 
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kaidah penulisan soal dan kualitas tes yang meliputi validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan distraktor. Dalam pembuatan soal 

tersebut juga perlu adanya validasi ahli dan uji coba terlebih dahulu.  
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Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 2 

Rincian Waktu Penelitian 

No Tanggal Pelaksanaan Keterangan 

1 21 Maret 2013 Uji Kelompok Kecil 

2 23 Maret 2013 Uji Coba Pertama 

3 13 April 2013 Uji Coba Kedua 
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Lampiran 3 

Daftar Hadir Siswa Uji Coba I 

NO NIS NAMA SISWA L P 

1 0900 Ahdzika Nur Hidayah   1 

2 0901 Ammi Widyani   1 

3 0902 Arifah   1 

4 0903 Asa Narwastu 1   

5 0904 Astrid Deawati   1 

6 0905 Aulia Yuniarsih   1 

7 0906 Awalludin Mustaqiem 1   

8 0907 Basrodin Imam Mustofik 1   

9 0908 Dwi Apriyani   1 

10 0909 Emi Murniyasi   1 

11 0910 Febriana Kurniawati   1 

12 0911 Fitri Widyawati   1 

13 0912 Galih Eko Pambudi 1   

14 0913 Hendrik Alpiton 1   

15 0914 Heri Aryanto 1   

16 0915 Hermanto 1   

17 0916 Huda Khaeru Sani 1   

18 0917 Jumanah   1 

19 0918 Murjianti   1 

20 0919 Ngudi Cahyo Nugroho 1   

21 0920 Nova Lia Khusnul Khotimah   1 

22 0921 Noviyanti   1 

23 0922 Raden Roro Uci Permata D.   1 

24 0923 Rahmah Puji Rahayu   1 

25 0924 Riki Agung Prasetya 1   

26 0925 Rio Cikal Gigih Permana 1   

27 0926 Riska Tria Utami   1 

28 0927 Rizki Amalia   1 

29 0928 Siska Widhayanti   1 

30 0929 Suryati   1 

31 0930 Wahyu Tri Andira   1 

32 0931 Yulia Ika Trisnawati   1 
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Lampiran 4 

Daftar Hadir Siswa Uji Coba II 

NO NIS NAMA SISWA L P 

1 0996 Agham Kustiawan 1  
 

2 0997 Alfin Herlambang  1 
 

3 0998 Anggi Syas Iqbal Irfani  1 
 

4 0999 Anggit Alifa 
 

1  

5 1000 Anggita Prabaningrum P. D.   1 

6 1001 Ani Nur Kholifah   1 

7 1002 Anni Maftukhah 
 

 1 

8 1003 Bella Triana Putri 
 

1  

9 1004 Bunga Sari Suryanita   1 

10 1005 Desya Retno Rohaya N   1 

11 1006 Dewi Kartika Ningrum   1 

12 1007 Dimas Wahyu Widayat  1 
 

13 1008 Drajat Agus Saputro 1   

14 1009 Eva Sagita 
 

1  

15 1010 Faqih Azidin Akhbar 1   

16 1011 Febriyan Dwi Munadhir 1   

17 1012 Fitriana 
 

1  

18 1013 Ghanis Dwijayanti   1 

19 1014 Hasdiyanto  1 
 

20 1015 Imania Vebriyani 
 

 1 

21 1016 Maya Wahyuning Tyas   1 

22 1017 Mayang Nurika Fitri P.   1 

23 1018 Mifthakhul Jannah   1 

24 1019 Muhamad Bayu Aji T.  1 
 

25 1020 Muhamad Lutvi 1   

26 1021 Nunung Wahyu Puspita 
 

 1 

27 1022 Panji Yusriantama  1 
 

28 1023 Ria Andori Mayda   1 

29 1024 Septi Wahyuni   1 

30 1025 Tiara Nabilasari Baskoro   1 

31 1026 Yayuk Triningsih   1 

32 1027 Zulaeni Larasati   1 
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Lampiran  5 

DAFTAR KETERSEDIAAN TENAGA PENDIDIK SMA N 11 
PURWOREJO  

   NO MATA PELAJARAN JUMLAH GURU  

1 Pendidikan Kewarganegaraan  1 

2 Pendidikan Agama 1 

3 Bahasa dan Sastra Indonesia 2 

4 Bahasa Inggris 3 

5 Sejarah Nasional dan Umum 2 

6 Pendidikan Jasmani 1 

7 Matematika 3 

8 Fisika 1 

9 Biologi 1 

10 Kimia 1 

11 Ekonomi 3 

12 Sosiologi 2 

13 Geografi 1 

14 Sejarah Budaya 0 

15 Tata Negara 0 

16 Antropologi 0 

17 Teknologi dan Informasi 1 

18 Pendidikan Seni 1 

19 Bahasa Asing 1 

20 Bimbingan dan Konseling 2 

21 Muatan Lokal 2 

22 Kerajinan Tangan dan Ketrampilan 0 

23 Kewirausahaan 0 
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Lampiran 6 

DAFTAR FASILITAS, SARANA, DAN PRASARANA 

   NO JENIS PERLENGKAPAN JUMLAH 

1 Ruang Kelas 9 

2 Labolatorium IPA 3 

3 Labolatorium IPS 0 

4 Labolatorium Komputer  1 

5 Perpustakaan 1 

6 Ruang Pusat Sumber Belajar 1 

7 Aula 1 

8 Koperasi 1 

9 UKS 1 

10 Ruang BP/BK 1 

11 Ruang Kepala Sekolah 1 

12 Ruang TU 1 

13 Ruang Ekstra Kurikuler 1 

14 Kamar Mandi 7 

15 Masjid 1 

16 Lapangan Upacara 1 

17 LAN/Jaringan Intranet Sekolah 1 
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SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 11 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Program  : X 

Semester/ Tahun Ajaran : 2/2012-2012 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur – unsur geosfer 

 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan 

/Alat 

Nilai 

Karakter Tatap Muka 
Tugas 

Terstruktur 
Tugas Mandiri Metode Bentuk 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

3.1 

Menganalisis 

dinamika dan 

kecendrungan 

perubahan 

litosfer dan 

pedosfer serta 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 Pengertian 

Tenaga 

Endogen 

 Struktur 

intrusi dan 

ekstrusi 

magma 

 Klasifikasi 

tanah 

menurut 

kesuburan

nya 

 Jenis dan 

persebaran 

tanah di 

Indonesia 

1. Menjelaskan 

pengertian tenaga 

endogen dari 

berbagai referensi 

2. Mengamati gambar 

struktur intrusi dan 

ekstrusi magma 

3. Mengklasifikasikan 

jenis tanah  menurut 

kesuburannya 

4. Menganalisis jenis 

dan persebaran tanah 

di Indonesia dengan 

menggunakan peta 

Guru: 

Menjelaskan 

pengertian tenaga 

endogen dari 

berbagai referensi 

 

Menunjukkan  

gambar struktur 

intrusi dan ekstrusi 

magma 

 

Mengklasifikasikan 

jenis tanah  menurut 

kesuburannya 

 

Menganalisis jenis 

dan persebaran tanah 

di Indonesia dengan 

menggunakan peta 

Secara individu 

menjelaskan 

pengertian 

tenaga endogen 

dari berbagai 

referensi 

 

Secara individu 

mengamati dan 

menjelaskan 

gambar struktur 

intrusi dan 

ekstrusi magma 

 

 

Secara kelompok 

mengklasifikasikan 

jenis tanah  

menurut 

kesuburannya 

 

Secara kelompok 

menganalisis jenis 

dan persebaran 

tanah di Indonesia 

dengan 

menggunakan peta 

Tugas 

kelompok 

Tes tertulis 

Non Tes 

 

Laporan 

kelompok 

Soal uraian 

Instrumen 

Skala 

Likert 

 

4am 

pelajaran 

Buku 

Yudhistira 

Geography 1 

untuk SMA X 

Internet 

LKS 

LCD 

 

Tanggung 

jawab 

Kreatif 

Toleransi 

Rasa ingin 

tahu 

Kejujuran 

Mandiri 

Disiplin 

Demokratis 

Cinta 

Tanah Air 

Peduli 

Lingkungan 

 

3.2. 

Mengana

lisis 

 Pengertian 

atmosfer 

1. Menjelaskan 

pengertian atmosfer 

2. Menyebutkan dan 

Guru: 

Menjelaskan 

pengertian atmosfer 

Secara individu 

menjelaskan 

pengertian 

Secara Individu 

menyebutkan dan 

menggambarkan 

Tugas 

kelompok 

Tugas 

Laporan 

kelompok 

Laporan 

4 jam 

pelajaran 

Buku 

Yudhistira 

Geography 1 
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atmosfer 

dan 

dampakn

ya 

terhadap 

kehidupa

n di 

muka 

bumi 

 

 

 Lapisan-

lapisan 

atmosfer 

 Ciri-ciri 

lapisan 

atmosfer 

da 

pemanfaat

an 

 Cuaca dan 

iklim 

 

menggambarkan 

lapisan-lapisan 

atmosfer 

3. Menjelaskan ciri-ciri 

lapisan atmosfer dan 

pemanfaatannya 

4. Menjelaskan 

pengertian cuaca dan 

iklim 

5. Membedakan unsur-

unsur cuaca dan 

iklim 

6. Mengaitkan gejala 

cuaca dengan 

perubahan iklim 

7. Menganalisis 

dampak perubahan 

iklim 

 

Menyebutkan dan 

menggambarkan 

lapisan-lapisan 

atmosfer 

 

Menjelaskan ciri-ciri 

lapisan atmosfer dan 

pemanfaatannya 

 

Menjelaskan 

pengertian cuaca dan 

iklim 

 

Membedakan unsur-

unsur cuaca dan iklim 

 

Mengaitkan gejala 

cuaca dengan 

perubahan iklim 

 

Menganalisis dampak 

perubahan iklim 

atmosfer 

 

Secara Individu 

menjelaskan 

pengertian cuaca 

dan iklim 

 

Secara Individu 

membedakan 

unsur-unsur 

cuaca dan iklim 

 

Secara individu 

mengaitkan 

gejala cuaca 

dengan 

perubahan iklim 

 

 

lapisan-lapisan 

atmosfer serta 

menjelaskan ciri-

ciri lapisan 

atmosfer dan 

pemanfaatannya 

 

 

Secara individu 

menganalisis 

dampak perubahan 

iklim 

individu 

Tes tertulis 

Non tes 

individu 

Soal 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

Instrumen 

Skala 

Likert 

 

untuk SMA X 

Internet 

LKS 

LCD 

 

3.3 

Menganalisis 

hidrosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 Siklus 

hidrologi 

 Jenis 

perairan di 

permukaan 

bumi 

 Zona pesisir 

 Salinitas, 

suhu dan 

kejernihan 

air 

 Gerak air 

1. Menjelaskan  siklus 

hidrologi 

2. Mengklasifikasi jenis 

perairan di permukaan 

bumi 

3. Mengidentifikasi zona 

pesisir 

4. Menjelaskan salinitas, 

suhu dan kejernihan 

air 

5. Mengidentifikasi 

gerak air laut 

Guru : 

Menjelaskan  siklus 

hidrologi 

 

Mengklasifikasi jenis 

perairan di 

permukaan bumi 

 

Mengidentifikasi 

zona pesisir 

 

Menjelaskan 

Secara individu 

mengklasifikasi 

jenis perairan di 

permukaan bumi 

 

Secara individdu 

menjelaskan 

salinitas, suhu 

dan kejernihan 

air 

 

Secara individu 

Secara 

berkelompok 

menjelaskan  siklus 

hidrologi 

 

Secara individu 

mengidentifikasi 

zona pesisir 

 

Tugas 

kelompok 

Tugas 

individu 

Tes tertulis 

Non Tes 

Laporan 

kelompok 

Laporan 

individu 

Soal 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

Instrumen 

Skala 

Likert 

 

4 jam 

pelajaran 

Buku 

Yudhistira 

Geography 1 

untuk SMA X 

Internet 

LKS 

LCD 
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laut salinitas, suhu dan 

kejernihan air 

 

Mengidentifikasi 

gerak air laut 

mengidentifikasi 

gerak air laut 
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Lampiran 5 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 11 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : 3.1. Menganalisis dinamika dan kecenderungan 

perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : - Menjelaskan pengertian tenaga endogen dari 

berbagai 

      referensi 

- Mengamati gambar struktur intrusi dan ekstrusi 

magma 

- Mengklasifikasikan jenis tanah  menurut 

kesuburannya 

- Menganalisis jenis dan persebaran tanah di 

Indonesia dengan menggunakan peta 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu: 

- Menjelaskan pengertian tenaga endogen dari berbagai referensi 

- Mengamati gambar struktur intrusi dan ekstrusi magma 

- Mengklasifikasikan jenis tanah  menurut kesuburannya 

- Menganalisis jenis dan persebaran tanah di Indonesia dengan menggunakan 

peta 

 

Karakter yang diharapkan: 

- Tanggung jawab 

- Kreatif 

- Toleransi 

- Rasa ingin tahu 

- Kejujuran 

- Mandiri 

- Disiplin 

- Demokratis 

- Cinta Tanah Air 

- Peduli Lingkungan 
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B. Materi Pembelajaran 

- Pengertian Tenaga Endogen 

- Struktur intrusi dan ekstrusi magma 

- Proses dan Ciri Pembentukan Tanah 

1. Proses Pembentukan Tanah 

2. Sifat Fisik dan Kimia Tanah 

- Klasifikasi tanah menurut kesuburannya 

- Jenis dan persebaran tanah di Indonesia      

 

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

Sumber : 

- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 

- Buku-buku penunjang yang relevan 

- Gambar/foto bentuk muka bumi 

Alat: 

- LCD 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  

 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

 Ekplorasi 

- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

- Guru menjelaskan mengenai tenaga eksogen dan endogen, 

menunjukkan melalui gambar 

- Siswa mengamati dan membuat catatan menurut pemahaman siswa 

 Elaborasi 

- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menganalisis materi 

- Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

5‟ 

 

 

 

 

 

 

75‟ 
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disampaikan 

 Konfirmasi 

- Guru menjawab persoalan yang dialami siswa 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  

- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 

 

Pertemuan II 

 Ekplorasi 

- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

- Guru menjelaskan pengertian, proses pembentukan, sifat fisik dan 

kimia, serta klasifikasi tanah secara garis besar.  

- Guru menunjukkan peta persebaran tanah di Indonesia 

 Elaborasi 

- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 

- Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok @ 4 orang 

- Guru memberi penugasan kelompok 

 Konfirmasi 

- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  

- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75‟ 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 

berbagai sumber. 

 Salam penutup 

10‟ 

 

F. Penilaian 

1. Jenis : Penugasan  

2. Bentuk : Kelompok 

3. Alat Penilaian 

 

Berikut ini format penilaian tugas kelompok: 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         
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3.         

Dst.         

Aspek yang dinilai : 

1. Kemampuan menyampaikan pendapat 

2. Kemampuan memberikan argumentasi 

3. Kemampuan memberikan kritik 

4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 

5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 

6. Kelancaran berbicara 

 

Penskoran :      Jumlah Skor: 

Tidak Baik  : Skor 1    24 – 30 = Sangat Baik 

Kurang Baik  : Skor 2    18 – 23 = Baik 

Cukup Baik  : Skor 3    12 – 17 = Cukup 

Baik  : Skor 4      6 – 11 = Kurang 

Sangat Baik  : Skor 5 

 

Purworejo,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Drs. Y. Widada Iryanto    Mardono, S.Pd 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA    : SMA Negeri 11 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X / 2 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar :3.2 Menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi  

Indikator :  

- Menjelaskan pengertian atmosfer 

- Menyebutkan dan menggambarkan lapisan-lapisan 

atmosfer 

- Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan 

pemanfaatannya 

- Menjelaskan pengertian cuaca dan iklim 

- Membedakan unsur-unsur cuaca dan iklim 

- Mengaitkan gejala cuaca dengan perubahan iklim 

- Menganalisis dampak perubahan iklim 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu: 

- Menjelaskan pengertian atmosfer 

- Menyebutkan dan menggambarkan lapisan-lapisan atmosfer 

- Menjelaskan ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya 

- Menjelaskan pengertian cuaca dan iklim 

- Membedakan unsur-unsur cuaca dan iklim 

- Mengaitkan gejala cuaca dengan perubahan iklim 

- Menganalisis dampak perubahan iklim 

 

Karakter yang diharapkan : 

- Kreatif 

- Rasa ingin tahu 

- Mandiri 

- Disiplin 

- Demokratis 

- Peduli Lingkungan 

 

B. Materi Pembelajaran 

- Pengertian atmosfer 

- Lapisan-lapisan atmosfer 

- Ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatan 

- Cuaca dan Iklim 
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C. Metode Pembelajaran 

Diskusi, penugasan 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 

- Buku-buku penunjang yang relevan 

- LCD 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi sebelumnya 

 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

 Guru menanyakan pengertian atmosfer 

 

Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

 Ekplorasi 

- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

- Guru menunjukkan gambar lapisan atmosfer.  

- Guru menjelaskan pengertian atmosfer, lapisan atmosfer dan 

pemanfaatannya bagi kehidupan. 

 Elaborasi 

- Guru memberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman. 

- Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja 

- Guru membahas hasil kerja bersama dengan bertanya jawab 

 Konfirmasi 

- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  

- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 

 

Prtemuan II 

 Ekplorasi 

- Guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

5‟ 

 

 

 

 

 

 

 

75‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75‟ 
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- Siswa dan guru mencari perbedaan unsur cuaca dan iklim  

 Elaborasi 

- Guru membiasakan siswa mencatat hasil analisis unsur cuaca dan 

iklim 

- Guru memberi soal soal uraian untuk memahami materi 

- Guru nerdiskusi dengan siswa menganalisis pengaruh cuaca dan 

iklim dalam kehidupan 

 Konfirmasi 

- Guru kekurang pahaman yang dialami siswa 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif  

- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi. 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 

berbagai sumber. 

 Salam penutup 

10‟ 

 

F. Penilaian 

 Keaktifan siswa di kelas 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Total 

Nilai Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

1.       

2.       

3.       

Dst

. 
 

     

 

 

Purworejo,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Drs. Y. Widada Iryanto    Mardono, S.Pd 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SMA    : SMA Negeri 11 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : 3.3. Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

Indikator :  

- Menjelaskan  siklus hidrologi 

- Mengklasifikasi jenis perairan di permukaan bumi 

- Mengidentifikasi zona pesisir 

- Menjelaskan salinitas, suhu dan kejernihan air 

- Mengidentifikasi gerak air laut  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu : 

- Menjelaskan  siklus hidrologi 

- Mengklasifikasi jenis perairan di permukaan bumi 

- Mengidentifikasi zona pesisir 

- Menjelaskan salinitas, suhu dan kejernihan air 

- Mengidentifikasi gerak air laut  

 

Karakter yang diharapkan : 

- Tanggung jawab 

- Kreatif 

- Toleransi 

- Rasa ingin tahu 

- Kejujuran 

- Mandiri 

- Disiplin 

- Demokratis 

- Cinta Tanah Air 

- Peduli Lingkungan 

 

B. Materi Pembelajaran 

- Siklus Hidrologi 

- Jenis Perairan di muka bumi 

- Zona Pesisir 

- Perairan Laut : 

 salinitas, suhu dan kejernihan air  
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 gerak air laut 

 

C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Diskusi 

 

D. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Samadi. 2007. Geografi. Jakarta: Yudistira 

- Buku-buku penunjang yang relevan 

- LCD 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

  

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

 

 

 

Tatap Muka 

Pendahuluan 

 Guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  

 Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi sebelumnya 

 Guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan menyampaikan 

tujuan pembelaaran.  

5‟ 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

  Ekplorasi 

- Siswa membentuk kelompok @ 8-9 orang 

- Guru membagikan materi yang harus didiskusikan siswa 

- Siswa berkelompok dan diskusikan materi yang akan dipresentasikan  

 Elaborasi 

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

- Guru mempersiapkan kelompok selanjutnya untuk maju presentasi 

- Guru memfasilitasi siswa yang bertanya 

 Konfirmasi 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dalam diskusi 

- Memberi kesimpulan dari pokok bahasan yang telah didiskusikan 

- Guru memberikan konfirmasi 

 

Pertemuan II 

 Ekplorasi 

- Guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh informasi dar berbagai 

sumber 

- Guru menunjukkan arus laut melalui gambar 

- Guru menunjukkan gerak air laut di Indonesia dan dampaknya 

 Elaborasi 

- Guru membiasakan siswa menggambar dan mencatat hasil 

 

75‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75‟ 
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pembelajaran 

- Guru memberikan soal uraian untuk memahami materi  

- Guru memfasilitasi siswa yang bertanya tentang masalah yang belum 

terpecahkan  

 Konfirmasi 

- Guru memberi apresiasi kepada siswa yang aktif dalam diskusi 

- Guru memberikan konfirmasi. 

3 Penutup 

 Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  

 Guru memotivasi siswa untuk mengeksplor materi lebih banyak dari 

berbagai sumber. 

 Salam penutup 

10‟ 

 

 

 

F. Penilaian 

1. Keaktifan siswa di kelas 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian Total 

Nilai Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

1.       

2.       

3.       

Dst.       

 

 

2. Hasil diskusi siswa 

Berikut ini format penilaian hasil diskusi 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         

3.         

Dst.         

 

Aspek yang dinilai : 

1. Kemampuan menyampaikan pendapat 

2. Kemampuan memberikan argumentasi 
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3. Kemampuan memberikan kritik 

4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 

5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 

6. Kelancaran berbicara 

 

Penskoran :      Jumlah Skor: 

Tidak Baik  : Skor 1    24 – 30 = Sangat Baik 

Kurang Baik  : Skor 2    18 – 23 = Baik 

Cukup Baik  : Skor 3    12 – 17 = Cukup 

Baik  : Skor 4      6 – 11 = Kurang 

Sangat Baik  : Skor 5 

 

 

Purworejo,           April 2013 

Mengetahui,      

Kepala Sekolah                                               Guru Geografi   

  

 

   

Drs. Y. Widada Iryanto    Mardono, S.Pd 

NIP. 19700529 199301 1 002      NIP. 19640317 200604 2 002 
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Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL  

JENIS SEKOLAH    : SMA       ALOKASI WAKTU : 2 X 45 menit 

MATA PELAJARAN    : GEOGRAFI      JUMLAH SOAL : 50 

KURIKULUM     : KTSP 2009      PENULIS  : Dian Fatmawati 

Kompetensi 

Dasar/Indikator 
Bahan 

Kelas/

Smt 

Materi Indikator Soal  Aspe
k       

Bentuk 

Tes 
No. 

Soal 

3.1 Menganalisis 

dinamika dan 

kecendrungan 

perubahan litosfer  

dan pedosfer serta 

dampaknya terhadap 

kehidupan di muka 

bumi 

X/II  Struktur 

lapisan kulit 

bumi  

 Menjelaskan 

karakteristik lapisan 

bumi. 

 
 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

1 
 
 
 

 Mengklasifikasikan 

jenis-jenis batuan. 

 

 
 
 
 

8 
 
13 

 Tenaga 

endogen 
 Tektonisme 

 Vulkanisme 

 seisme 

  

 Menjelaskan macam-

macam bentuk muka 

bumi sebagai akibat 

proses endogen. 

 
 
 
 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 Menunjukkan 

contoh-contoh bentuk 

tenaga endogen. 

 

 
 

3 

 
 

4 

 Mendeskripsikan 

erupsi, tipe letusan, 

dan bahan yang 

dikeluarkan gunung 

berapi. 

 

 
 

5 

 Menganalisis jenis-

jenis gempa dan cara 

perhitungannya 

 

 
 

11 

 Tenaga 

eksogen 

 Pelapukan 

 Pengikisan 

 Pengendapan 

 Perombakan  

 Membedakan jenis-

jenis pelapukan 

 

 Pilihan 
Ganda 

6 
 
 
 
 

 Proses  Mengidentifikasi  Pilihan 10 
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pembentukan 

tanah 

 

bagian-bagian tanah. 

 
Ganda 

 Klasifikasi 

tanah 

 

 Menjelaskan 

klasifikasi tanah. 

 

 

 
Pilihan 
Ganda 

7 
 

 Mendeskripsikan ciri-

ciri tanah di 

Indonesia. 

 

 
9 

 Mengidentifikasi 

proses pembentukan 

7tanah 

 

 
12 

 Proses erosi 

tanah dan 

kerusakan 

tanah 

 Penyebab 

terjadinya 

erosi tanah 

 Upaya 

mengurangi 

tingkat erosi 

tanah 

 

 Mendiskripsikan dan 

menyimpulkan 

terjadinya erosi dan 

kerusakan tanah serta 

danpaknya terhadap 

kehidupan. 

 
 
 
 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 Menguraikan dan 

merumuskan kembali 

upaya-upaya untuk 

mengurangi tingkat 

erosi tanah. 

 

 
 

15 
 

3.2 Menganalisis 

atmosfer dan 

dampaknya terhadap 

kehidupan di muka 

bumi 

 Ciri-ciri 

lapisan 

atmosfer 

 

 Menyebutkan ciri-ciri 

lapisan atmosfer serta 

pemanfaatannya. 

 

 

 
Pilihan 
Ganda 

18 
 

 Unsur-unsur 

cuaca 
 Menjelaskan 

pengertian cuaca dan 

iklim. 

 
 
 
 
 

Pilihan 
Ganda 

16 
 

 Menganalisis 

dinamika unsur-unsur  

cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, 

angin, awan, 

kelembaban, curah 

hujan). 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

21 

 26 
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27 

 
 

31 

 
 

33 

 
 

33 

 Menghitung 

kelembaban udara. 

 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 

28 

 Persebaran 

hujan di 

Indonesia 

 Menyajikan 

informasi tentang 

persebaran curah 

hujan di Indonesia 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 

25 
 
 

 Klasifikasi 

iklim 

 

 Mengidentifikasi dan 

menyimpilkan dasar-

dasar pembagian 

iklim dari pakar. 

 

 

 

 

 

Pilihan 
Ganda 

24 
 
 
 

 Menghitung nilai 

rasio Q tipe Schmidt-

Ferguson dan 

Oldeman 

 

 
Pilihan 
Ganda 

33 

 

 
34 

 Pemanasan 

global (El 

Nino dan La 

Nina) 

 Menjelaskan 

pengaruh dari 

pemanasan global. 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

 23 

 Mengidentifikasi dan 

menelaah faktor-

faktor penyebab 

terjadinya pemanasan 

global (El Nino dan 

La Nina). 

 

 
 

29 

 35 
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3.3 Menganalisis 

hidrosfer dan 

dampaknya terhadap 

kehidupan di muka 

bumi 

 Siklus 

hidrologi 
 Mehjelaskan 

pengertian hidrologi 

dan ilmu yang 

mengkajinya. 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 

39 
 
 
 

 Mengidentifikasi 

unsur-unsur siklus 

hidrologi. 

 
 

Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 

40 

 
 

46 

 
 

47 

 Perairan darat 

 Air tanah 

 Sungai 

 Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

 Danau 

 Rawa  

 

 Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

perairan darat. 

 

 
Pilihan 
Ganda 
 
 
 
 
 

38 
 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis dan pola 

aliran sungai. 

 

 

 
Pilihan 
Ganda 
 
 

41 

 

 
42 

 

 
45 

 

 

 

48 

 Perairan laut 

 Zona pesisir 

dan laut 

 Klasifikasi 

laut 

 Morfologi 

laut 

 Gerakan air 

laut 

 Kualitas air  

 

 Menunjukkan 

bentuk-bentuk 

morfologi dasar laut. 

 
 

Pilihan 
Ganda 

36 
 
 
 
 

 
 

49 

 
 

43 

 Mengidentifikasi 

klasifikasi laut. 

 
 

Pilihan 
Ganda 

37 
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 Menunjukkan pada 

peta dunia letak arus-

arus laut  dunia. 

 

 
 

Pilihan 
Ganda 

44 

 
 

50 
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Lampiran 10 

Rubrik Penskoran dan Penilaian 

 Pilihan Ganda 

Untuk memeriksa atau mengoreksi jawaban soal-soal tes menggunakan kunci 

jawaban. Pada penelitian ini teknik yang digunakan yaitu kunci berjendela 

(window keys). Prosedur kerja kunci berjendela sebagai berikut: 

 Ambillah blangko lembar jawaban yang masih kosong. 

 Pilihlah jawaban yang diberi lubang seolah-olah seperti jendela. 

 Lembar jawaban kita letakkan di bawah kunci berjendela. 

 Melalui lubang-lubang tadi dibuat garis vertikal dengan pensil berwarna. Jika 

garis-garis vertical itu tepat mengenai tanda silang yang dibuat oleh testee 

pada lembar jawaban, maka jawaban testee  adalah betul, dan juga sebaliknya 

apabila tidak terkena garis vertikal tadi maka jawaban testee salah. 

Kunci Jawaban         

NO JAWABAN 

A B C D E 

1      

2      

3      

…..dan seterusnya….. 

Lembar Jawaban   

NO JAWABAN 

A B C D E 

1 X     

2   X   
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3    X  

…..dan seterusnya….. 

 

Untuk setiap jawaban benar diberi nilai satu (1) dan untuk jawaban salah 

diberi nilai nol (0). Dalam penilaian ini tidak dikenakan sistem denda. Jadi jumlah 

jawaban benar menjadi skor yang diperoleh  bagi peserta tes. Untuk menghitung 

skor terakhir dari tes ini dipergunakan rumus sebagai berikut: 

 

S = R  

Dimana: S = skor 

  R = Jumlah jawaban betul 

Disini teknik konversi skor menjadi nilai yang akan digunakan dengan cara 

penilaian dengan persen (percentages correction). Besarnya nilai yang diperoleh 

siswa merupakan presentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai 

jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100% betul. Dengan kata lain, jika materi 

tes benar-benar mewakili seluruh bahan pelajaran yang telah diajarkan sesuai 

dengan kurikulum, maka nilai yang diperoleh siswa menunjukkan besarnya 

presentase penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran (materi kurikulum) yang 

telah diajarkan. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh siswa benar-benar 

merupakan “nilai”, dan bukan lagi “skor”. Rumus penilaian sebagai berikut: 

NP =  x 100 

Keterangan:  NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap 
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Lampiran 11 

KARTU SOAL 

Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Purworejo Bentuk Soal : Pilihan Ganda  

Mata Pelajaran : Geografi   Jumlah Soal : 50 soal  

Kelas/ Semester : X/ Genap    Penyusun : DianFatmawati 

Alokasi Waktu : 90 menit 

 

SK : 3. Menganalisis fenomena-fenomena geosfer. 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik lapisan bumi. 

Nomor     : 1 

 Lapisan litosfer yang memiliki ketebalan ±60 km, terdiri dari lapisan… 

a. Sial dan Sima    d.   Nife dan Astenosfer 

b. Sima dan Barisfer   e.   Nife dan Sial 

c. Sial dan Barisfer 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah cukup 
A b c d e O 

a 
20 2 5 3 2 - 

 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam bentuk muka bumi sebagai 

akibat proses endogen.  

Nomor     : 2 

 Bentuk pergeseran vertikal yang merupakan peralihan dari bentuk lipatan ke bentuk 

patahan adalah....  

a. Fleksur     d. Horst 

b. Graben      e. Antiklonorium 

c. Block mountain 

 
Keterangan Soal 

Jumlah TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 
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Siswa 

32 sukar baik 
a b c d e O 

a 
14 5 8 2 3 - 

 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh bentuk tenaga endogen. 

Nomor     : 3 

 Di bawah ini bentukan hasil instrusi magma, kecuali… 

 Batolit     d.   Diatrema 

 Sill     e.   Muskovit 

 Korok  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah baik 
a b c d e O 

e 
2 2 2 3 23 - 

 
KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh bentuk tenaga endogen. 

Nomor     : 4 

 Alat untuk mencatat gempa adalah… 

a. Termograf     d. Altimeter 

b. Seismograf     e. Anemometer 

c. Bossograf 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah cukup 
a b c d e O 

b 
1 25 1 4 1 - 
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KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mendeskripsikan erupsi, tipe letusan, dan bahan yang 

dikeluarkan gunung berapi. 

Nomor     : 5 

 Materi vulkanik saat terjadi letusan gunung berapi yang berupa benda padat disebut… 

a. Efusif     d. Lahar panas 

b. Eflata     e. Lahar dingin 

c. Eksalasi 

 

 

 
Keterangan Soal 

Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
A b c d e O 

B 
5 19 3 2 3 - 

 
KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis pelapukan. 

Nomor     : 6 

 Pelapukan di daerah pantai yang disebabkan oleh air laut disebut… 

a. Erosi      d. Deflasi 

b. Abrasi      e. Eksalasi 

c. Denudasi 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah cukup 
A b c d e O 

b 
4 13 6 7 2 - 

 
KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi tanah. 

Nomor     : 7 

 Kebakaran hutan di dataran Riau sulit dipadamkan, citra dari satelit menunjukkan hot 



191 

 

spot di permukaan semakin bertambah walaupun usaha memadamkan api sudah 

maksimal, hal ini disebabkan karena jenis tanahnya ialah … 

 Basalt                                         d.  Andesit 

 Karst     e.  Kapur 

 Gambut  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
A b c d e O 

c 
9 2 14 4 3 - 

 
KD       : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis batuan. 

Nomor     : 8 

 Batuan yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi serta waktu yang lama di 

dalam kulit bumi adalah … 

a. Batuan beku gang   d. Batuan sedimen  

b. Batuan beku luar   e. Batuan beku dalam  

c. Batuan metamorf dianamo 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

A b c d e O 
e 

2 2 15 3 10 - 
 

KD      : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri tanah di Indonesia. 

Nomor     : 9 

9.  Tanah dengan kemiringan 15 sampai 30 cocok untuk tanaman semusim, memerlukan 

teras dan pergiliran dengan tanaman penutup tanah dalam penanaman, merupakan ciri 

dari… 

a. Tanah kelas 1     d. Tanah kelas 4 
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b. Tanah kelas 2     e. Tanah kelas 5 

c. Tanah kelas 3 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
A b C d E O 

d 
2 8 5 15 2 - 

 
KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tanah. 

Nomor     : 10 

. Perhatikan kata-kata di bawah ini: 

 1. beban berat   4. terjadi aliran air hujan 

 2. kotoran sapi mengotori tanah  5. erosi percik  

 3. pori-pori tanah rusak   6. erosi parit 

 Pemeliharaan hewan besar dengan cara di lepas di padang rumput  tidak dikandangkan 

sangat merusak top soil, sebab … 

 1, 2 dan 3  d. 1, 3 dan 6  

 2, 3 dan 4   e. 2 , 3 dan 6 

 1, 3 dan 5 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
cukup 

A b C d E O 
d 

5 2 3 20 2 - 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis gempa dan perhitungannya. 

Nomor     : 11 

11. Gempa menurut penyebabnya meliputi… 
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a. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa dangkal 

b. Gempa tektonik, gempa vulkanik dan gempa linier 

c. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa terban 

d. Gempa vulkanik, gempa terban dan gempa lokal 

e. Gempa lokal, gempa dalam dan gempa jauh 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

A B c d E O 
C 

2 8 18 1 3 - 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi proses pembentukan tanah. 

Nomor     : 12 

12. Tanah dikatakan basa, apabila mempunyai tingkat PH… 

a. 4,5 – 5,4     d. Kurang dari 7,0 

b. 6,5 – 6,6     e. Lebih dari 7,0 

c. 6,7 – 7,0 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
muda

h 
cukup 

A b c d E O 
e 

2 2 3 2 13 - 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis batuan. 

Nomor     : 13 

13. Dengan makin menipisnya cadangan minyak bumi perlu disosialisasikan bahan bakar 

non migas seperti batu bara. Dikaji dari tejadinya, batu bara termasuk jenis batuan … 

 a. Sedimen   d. Metamorf kontak 

 b. Metamorf dinamo e. Beku dalam 

c.   Beku luar 

Keterangan Soal 
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Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
cukup 

A b c d e O 
e 

4 1 3 10 14 - 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan terjadinya erosi dan 

kerusakan tanah serta dampaknya terhadap kehidupan. 

Nomor     : 14 

14. Pemulihan lahan kritis pada tanah yang agak curam bisa dilakukan dengan cara ...  

 Pembuatan lorak    d.  Mencegah penebangan hutan 

 Sistem kontur    e.  Tanaman penyangga  

 Reboisasi 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
cukup 

A b c d e O 
b 

4 19 4 4 1 - 
 

KD     : 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer 

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menghitung kepadatan penduduk agraris. 

Nomor     : 15 

15. Rendahnya tingkat pendidikan para petani di Indonesia menyebabkan tidak pahamnya 

para petani terhadap karakter setiap jenis tanaman dalam membutuhkan hara tanaman. 

Semua diperlakukan sama sehingga menyebabkan tanah pertanian menjadi tidak subur. 

Untuk menghindari semakin rusaknya tanah maka para petani dianjurkan untuk 

melakukan teknik… 

 Cara bertanam dengan jenis tanaman yang berbeda-beda 

 Cara betani dengan menanami lahan secara terus menerus dengan tanaman sejenis 
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 Cara bertanam dalam satu daerah dengan waktu yang sama  

 Cara bertani dengan sistem strip cropping 

 Cara bertani dengan cara terasiring 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik A b c d e O 
a 

18 1 2 6 4 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menjelaskan pengertian cuaca dan iklim. 

Nomor     : 16 

 Kondisi atmosfer sehari-hari dinamakan … 

 Cuaca   d. Iklim  

 Klimatologi   e. Ramalan cuaca 

 Angin 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
cukup 

A b c d E O 
a 

16 3 4 7 2 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 17 

 Sifat angin jatuh tertulis di bawah ini, kecuali … 

 Temperatur tinggi d. Kering  
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 Panas    e. Lembab 

 Cepat  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah baik 
A b c d e O 

e 
2 2 4 1 23 - 

 
 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri lapisan atmosfer serta 

pemanfaatannya. 

Nomor     : 18 

 Lapisan atmosfer yang mampu memantulkan gelombang radio dinamakan lapisan… 

 Troposfer   d. Termosfer  

 Mesosfer   e.  Eksosfer 

 Stratosfer 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

A b c d e O 
d 

2 7 8 14 1 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 19 

 Arah gerakan angin sesuai gambar di bawah adalah angin… 

a.  Siklon di selatan equator   d. Anti siklon di selatan equator 
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 b. Siklon di utara equator   e. Siklon tropis 

 c. Anti siklon di utar equator 

 
Keterangan Soal 

Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A b c d E O 

d 
2 6 4 13 7 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 20 

 Pada lapisan troposfer seluruh gejala cuaca berlangsung, berikut ini merupakan unsur-

unsur pembentuk cuaca dan iklim, kecuali ... 

 Suhu/temperatur udara    d. Angin 

 Tekanan udara    e.  Kelembaban udara 

 Petir 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A B c d e O 

C 
3 8 7 6 7 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 21 

 Jenis awan yang dapat menimbulkan hujan dengan kilat dan Guntur adalah awan… 

 Cumulus   d. Nimbostratus 

 Stratus   e. Altocumulus 
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 Cumulonimbus 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

A B c d e O 
c 

2 3 21 1 5 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dari pengaruh dari pemanasan global. 

Nomor     : 22 

 Pengaruh letak lintang terhadap wilayah Indonesia adalah… 

a. Banyak angin topan 

b. Suhu rata – rata berkisar 200 

c. Banyak terjadi pelapukan di Indonesia 

d. Perbedaan suhu siang – malam kecil 

e. Curah hujan merata dari barat ke timur 

 
Keterangan Soal 

Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
muda

h 
cukup 

A B c d e O 
B 

2 26 2 1 1 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dari pengaruh dari pemanasan global. 

Nomor     : 23 

 Peningkatan selimut gas (terutama ) yang menyebabkan suhu muka Bumi bertambah 

panas dikenal dengan sebutan… 
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 Iklim mikro   d. Inversi 

 Efek rumah kaca   e. Konveksi 

 Keseimbangan radiasi global 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
muda

h 
cukup 

A b c d e O 
b 

1 26 2 1 2 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan dasar-dasar 

pembagian iklim dari pakar. 

Nomor     : 24 

 Menurut pembagian iklim W. Koppen, iklim Savanna terdapat di daerah tersebut di 

bawah ini kecuali … 

 Sumatra d. Madura    

 Nusa Tenggara e.  Sulawesi Tenggara 

 Jawa Timur 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A b c d e O 

A 
17 2 3 2 8 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menyajikan informasi tentang persebaran curah hujan di 

Indonesia. 

Nomor     : 25 

 Udara yang bergerak naik ke pegunungan mengalami kondensasi dan turun sebagai 
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hujan. Jenis hujan tersebut digolongkan sebagai… 

 Hujan Zenital d. Hujan Frontal   

 Hujan Musim e. Hujan Asam 

 Hujan Orografis 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
A b c d e O 

C 
5 2 15 6 2 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 26 

 Jenis angin lokal yang menguntungkan petani bawang adalah angin … 

 Bohorok d. Kumbang    

 Gending e. Wambraw 

 Brubu 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
A b c d e O 

d 
5 2 3 16 5 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 27 

 William Koppen seorang ahli iklim membagi bumi menjadi beberapa wilayah iklim 
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berdasarkan curah hujan dan suhu/temperatur udara. Menurut  Koppen wilayah yang 

beriklim Af didominasi oleh jenis vegetasi  … 

 Stepa d. Hutan hujan tropis    

 Sabana e. Hutan musim  

 Taiga 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
cukup 

A b c d E O 
e 

3 3 5 4 17 - 
 

KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi. 
Indikator : Peserta didik mampu menghitung kelembaban udara. 

Nomor     : 28 

 Apabila temperatur udara 25
 O

C, tekanan udara 100 mb dan tingkat kejenuhan 20 gr uap 

air, uap air yang ada saat ini 10 gr, kelembaban relatifnya … 

 200%  d. 30%    

 50%   e. 10% 

 40%  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
A b c d e O 

b 
4 8 6 10 4 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menelaah faktor-faktor penyebab 

terjadinya pemanasan global (El Nino dan La Nina) 

 Nomor     : 29 



202 

 

 Gejala El Nino dimulai dari … 

 Naiknya suhu permukaan air laut 

 Turunnyasuhu permukaan air laut 

 Mneningkatnya suhu permukaan bumi 

 Lamanya musi kemarau 

 Lamanya musim dingin 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah baik 
A b c D e O 

a 
23 4 1 2 2 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 30 

 Nelayan tradisional pergi melaut dengan memanfaatkan angin … 

 Laut   d. Pasat    

 Muson   e. Darat 

  Lokal 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
A b c D e O 

d 
2 2 3 15 10 - 
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KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 31 

 Arah tiupan angin pasat seperti gambar ditunjjukan arah nomor … 

 1 dan 2 d. 3 dan 5    

 2 dan 5 e. 4 dan 5 

 3 dan 4 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A b c D e O 

b 
5 7 4 8 8 - 

 
KD    : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 32 

 Sesuai gambar di bawah, di lereng manakah akan bertiup angin fohn ? 

a. 1    d.  4     

b.2    e.  5 

c. 3  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
A b c D E O 

e 
5 8 7 4 8 - 
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KD   :  3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim 

(penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan). 

Nomor     : 33 

 Angin bohorok mempunyai sifat … 

 Lembab, panas dan kering  d. Membawa bibit tornado 

 Kencang dan membawa hujan  e. Kering dan bertiup perlahan 

 Kering, panas dan kencang 

 
Keterangan Soal 

Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
Baik 

sekali 
A b c D E O 

d 
8 5 15 5 2 - 

 
KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menghitung dan menentukan iklim menurut pakar. 

Nomor     : 34 

 Klasifikasi iklim menurut Junghuhn didasarkan pada … 

 Tinggi tempat dari permukaan laut 

 Ciri khas flora alamiah 

 Lama bulan kering dan bulan basah 

 Arah angin dan curah hujan 

 Tebal tipisnya kandungan air tanah 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

A b c D e O 
a 

13 6 3 7 3 - 
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KD     : 3.2 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan atmosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menelaah faktor-faktor penyebab 

terjadinya pemanasan global (El Nino dan La Nina) 

Nomor     : 35 

 El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi akibat naiknya suhu permukaan 

air laut di Samudera Pasifik, khususnya sekitar daerah equator bagian tengah dan timur. 

Kondisi ini bagi sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ... 

 Musim kemarau yang panjang 

 Musim hujan yang panjang  

 Musim pancaroba  

 Musim dingin di Indonesia timur  

 Musim panas di  Indonesia barat 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
Baik 

A b c d e O 
a 

13 2 6 2 8 - 
 

KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk morfologi dasar laut. 

Nomor     : 36 

 Relief dasar laut yang sangat dalam dan menandai terpisahnya dua lempengan benua 

dinamakan … 

 Basin   d. punggung laut     

 Gunung laut   e. Guyot 

 Trog 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A b c d e O 

c 
4 8 8 6 5 - 
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KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi laut 

Nomor     : 37 

 Menurut letaknya sebagian besar laut di Indonesia merupakan laut … 

 Pedalaman   d. Transgresi  

 Tepi   e. Pertengahan 

 Ingresi 

 

 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
A B c D e O 

e 
4 9 3 7 9 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis perairan darat. 

Nomor     : 38 

 Danau dibawah ini yang termasuk danau tektonik, yaitu… 

a. Danau kawah Gunung kelud 

b. Danau Toba 

c. Danau Tempe 

d. Danau Bendogede 

e. Danau Tondano 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 Mudah cukup 
A b c d e O 

c 
3 2 23 2 2 - 
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KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hidrologi dan ilmu yang 

mengkajinya.  

Nomor     : 39 

 Pasca gempa bumi di daerah Bantul Yogyakarta, banyak sumber mata air yang mati 

namun banyak terbentuk sumber mata air baru di daerah lain. Ilmu yang mempelajari 

air di daratan dinamakan… 

 Oceanologi    d. Hidrologi 

 Oceanografi    e. Geologi 

 Klimatologi  

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 Sedang baik 
A b c d e O 

d 
2 3 2 21 4 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur silkus hidrologi. 

Nomor     : 40 

 Proses kondensasi akan terjadi apabila… 

a. Udara jenuh mengalami pengurangan uap air  

b. Udara jenuh mengalami penurunan suhu minimum 

c. Udara jenuh mengalami kenaikan suhu 

d. Cuaca kerap berubah  

e. Kelembapan udara 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah cukup 
A b c D e O 

e 
2 3 2 2 23 - 
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KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan pola aliran sungai. 

Nomor     : 41 

 Pola aliran sungai di daerah kapur didominasi oleh pola aliran …. 

a. Trellis d. Dendritik  

b. Radial e . Pinate 

c.   Obsekwen 
Keterangan Soal 

Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
A b c D e O 

b 
5 11 9 7 5 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan pola aliran sungai. 

Nomor     : 42 

 Pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku dinamakan pola … 

 Radial     d. Rectangular   

 Trellis     e. Pinate 

 Dendritik 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
a b c d e O 

d 
2 2 5 19 4 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi. 

Indikator : Peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk morfologi dasar laut. 

Nomor     : 43 

 Hampir semua laut di Indonesia kaya dengan ikan karena … 

 Ada pertemuan arus panas dan arus dingin 
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 Sebagian besar laut di Indonesia berupa shelf 

 Ada arus bawah dan arus atas 

 Air lautnya hangat 

 Banyak vulkan di dasar laut 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar cukup 
a b c d e O 

b 
7 5 2 10 8 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menujukkan pada peta dunia letak arus-aeus laut dunia. 

Nomor     : 44 

 Berikut ini nama arus laut di beberapa samudra : 

 1. Kuroshio   4. Peru  

2.  Canary   5. Agulhas 

3.  Labrador 

Adapun yang termasuk arus dingin adalah arus nomor … 

 1 dan 2   d. 2 dan 4 

 1 dan 5   e. 3 dan 4 

 2 dan 5 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
baik 

a B c d e O 
e 

8 2 5 7 10 - 
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KD    : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan pola aliran sungai. 

Nomor     : 45 

 Aliran sungai subsekuen sesuai dengan gambar nomer …. 

a. 1     d.  4  

 b.2    e.  5 

 c. 3 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 
sedan

g 
Baik 

a B c d e O 
c 

3 2 21 2 4 - 
 

KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur siklus hidrologi. 

Nomor     : 46 

Perhatikan proses berikut ini : 

1. Run off 4. Presipitrasi 

2. Evaporasi 5. Infiltrasi 

3. Kondensasi  

Urutan berlangsungnya proses siklus air sedang adalah … 

 2,1,4,5,3   d. 2,4,3,5,1 

 2,3,1,4,5   e. 2,4,5,1,3 

 2,3,4,5,1 

 

 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
a b c d e O 

c 
2 4 18 5 3 - 
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KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur siklus hidrologi. 

Nomor     : 47 

 Data: 

(1) permukaan tanah yang miring 

(2) vegetasi yang menutupi tanah 

(3) lapisan batuan yang impermeabel 

(4) tanah yang gundul 

Faktor yang mempercepat terjadinya proses infiltrasi ditunjukkan oleh nomor ... 

 (1) dan (2)     d. (2) dan (3) 

 (1) dan (3)     e. (3) dan (4) 

 (1) dan (4) 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sukar baik 
a B c d E O 

a 
18 4 5 3 2 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan pola aliran sungai. 

Nomor     : 48 

 Di bawah ini merupakan ciri sungai bagian hulu, yaitu… 

 Terjadinya meander sungai 

 Terjadi erosi menyamping  

 Penampung sungai berbentuk U 

 Aliran/arus air deras 

 Terdapat dataran banjir 

 

 

 

Keterangan Soal 
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Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah baik 
a b c d E O 

d 
4 2 2 14 10 - 

 
KD   : 3.3 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan hidrosfer serta dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi 

Indikator : Peserta didik mampu menunjukkan bentuk-bentuk morfologi dasar laut 

Nomor     : 49 

 Pada gambar di atas zona laut yang kaya dengan nabati dan hewani terletak pada zona… 

 Litoral   d.  Neritik 

 Abisal   e.  Laut dalam 

 Batial 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 mudah cukup 
a b c d e O 

d 
5 2 2 13 10 - 

 
KD   : 3.2. Menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam kaitanya dengan 

pembangunan berkelanjutan 

Indikator : Peserta didik mampu menyebutkan peembangunan berwawasan lingkungan 

Nomor     : 50 

 Angin laut akan terjadi apabila... 

 Tekanan udara di darat lebih rendah dari laut    

 Tekanan udara di laut lebih rendah dari darat     

 Tekanan udara di laut dan di darat sama tingginya      

 Tekanan udara di darat dan di laut sama rendahnya    

 Di darat tidak ada tekanan udara 

Keterangan Soal 
Jumlah 

Siswa 
TK DP PROPORSI PEMILIH Kunci 

32 sedang baik 
a b c d e O 

a 
10 3 7 2 10 - 
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Lampiran 12 

Instrumen  Tabulasi Skor 

No Nama 

Siswa 
Skor yang Dicapai Siswa untuk Butir Soal Nomor 

1 2 3 4 5 6 7 Dst 
1          
2          
3          
4          

Dst          
 Jumlah 

Skor 
        

 

Instrumen Tingkat Kesukaran Item Soal 

No Jawaban Benar Jumlah Siswa Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1     
2     
3     
4     
5     

Dst     
 

Instrumen Tabulasi Analisis  Daya Pembeda Soal 

No 

Soal 
Jawaban 

Benar 

Kelompok 

Atas 

Jawaban 

Benar 

Kelompok 

Bawah 

Setengah 

Jumlah Siswa 
Indeks 

Daya 

Pembeda 

Keterangan 

1      
2      
3      
4      
5      

Dst      
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Lampiran 13 

TES UJI COBA I 

Mata Pelajaran : Geografi  Kelas  : X/2 

Tingkat  : SMA/MA  Waktu  : 90 menit 

PETUNJUK UMUM 

 Tulislah nama, kelas, dan nomor absen anda pada lembar jawaban yang 

disediakan. 

 Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda mengerjakan soal. 

 Kerjakanlah soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 

 Jika terjadi kesalahan dan anda ingin memberikan jawaban, berilah tanda 

“=” pada pilihan yang salah, kemudian silanglah pada huruf yang dianggap 

benar. 

Misalnya: jawaban semula : a  b c d e 

       Jawaban yang baru: a b c d e 

 Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas. 

 

 Berilah tanda silang (x) pada a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling 

benar! 

 Lapisan litosfer yang berada di dasar lautan disebut sebagai… 

a. Lapisan selisium   d.   Lapisan sphere 

b. Lapisan sial    e.   Lapisan sima 

c. Lapisan mohorovic 

2. Pegunungan sirkum pasifik yang membentang di Amerika Selatan disebut dengan 

Pegunungan…. 

a. Cordeleras de Los Andes   d. Arakan Yoma 

b. Kamchatka     e. Sierra Nevada 

c. Rocky mountain 

3. Di bawah ini bentukan hasil instrusi magma, kecuali… 
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 Batolit     d.   Diatrema 

 Sill     e.   Muskovit 

 Korok  

 Alat untuk mencatat gempa adalah… 

a. Termograf     d. Altimeter 

b. Seismograf     e. Anemometer 

c. Bossograf 

 Materi vulkanik saat terjadi letusan gunung berapi, yang berupa zat padat 

disebut… 

a. Efusif     d. Lahar panas 

b. Eflata     e. Lahar dingin 

c. Eksalasi 

 Pelapukan yang terjadi di daerah pantai yang disebabkan oleh air laut disebut… 

a. Erosi      d. Deflasi 

b. Abrasi      e. Eksalasi 

c. Denudasi 

 Kebakaran hutan di dataran Riau sulit dipadamkan, citra dari satelit menunjukkan 

hot spot di permukaan semakin bertambah walaupun usaha memadamkan api 

sudah maksimal, hal ini disebabkan karena jenis tanahnya ialah … 

 Basalt                                         d.  Andesit 

 Karst     e. Kapur 

 Gambut  

 Bantuan yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi, serta waktu yang lama 

di dalam kulit bumi adalah … 

a. Batuan limnis    d. Batuan sedimen  

b. Batuan beku luar   e. Batuan beku dalam  

c. Batuan metamorf  
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9.  Tanah dengan kemiringan 15 sampai 30 cocok untuk tanaman semusim, 

memerlukan teras dan pergiliran dengan tanaman penutup tanah dalam 

penanaman, merupakan ciri dari… 

a. Tanah kelas 1     d. Tanah kelas 4 

b. Tanah kelas 2     e. Tanah kelas 5 

c. Tanah kelas 3 

10. Perhatikan kalimat kalimat di bawah ini: 

 1. beban berat   4. terjadi aliran air hujan 

 2. kotoran sapi mengotori tanah  5. erosi percik  

 3. pori-pori tanah rusak   6. erosi parit 

 Pemeliharaan hewan besar dengan cara di lepas di padang rumput , tidak 

dikandangkan sangat merusak top soil, sebab … 

 1, 2 dan 3  d. 1, 3 dan 6  

 2, 3 dan 4   e. 2 , 3 dan 6 

 1, 3 dan 5 

11. Gempa menurut penyebabnya meliputi… 

a. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa dangkal 

b. Gempa tektonik, gempa vulkanik dan gempa linier 

c. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa terban 

d. Gempa vulkanik, gempa terban dan gempa lokal 

e. Gempa lokal, gempa dalam dan gempa jauh 

12. Tanah dikatakan basa, apabila mempunyai tingkat PH… 

a. 4,5 – 5,4     d. Kurang dari 7,0 

b. 6,5 – 6,6     e. Lebih dari 7,0 

c. 6,7 – 7,0 

13. Dengan makin menipisnya cadangan minyak bumi perlu disosialisasikan bahan 

bakar non migas seperti batu bara. Dikaji dari tejadinya, batu bara termasuk jenis 

batuan … 
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 a. Sedimen   d. Metamorf kontak 

 b. Metamorf dinamo e. Beku dalam 

c.   Beku luar 

14. Pemulihan lahan kritis pada tanah yang agak curam bisa dilakukan dengan cara ...  

 Pembuatan lorak    d.  Mencegah penebangan hutan 

 Sistem kontur    e.  Tanaman penyangga  

 Reboisasi 

15. Rendahnya tingkat pendidikan para petani di Indonesia menyebabkan tidak 

pahamanya para petani terhadap karakter setiap jenis tanaman dalam 

membutuhkan hara tanaman. Semua diperlakukan sama sehingga menyebabkan 

tanah pertanian menjadi tidak subur. Untuk menghindari semakin rusaknya tanah 

maka para petani dianjurkan untuk melakukan rotasi tanaman yang berarti… 

 Cara bertanam dengan jenis tanaman yang berbeda-beda 

 Cara betani dengan menanami lahan secara terus menerus sepanjang tahun 

dengan tanaman sejenis 

 Cara bertanam dalam satu daerah dengan waktu yang sama  

 Cara bertani dengan sistem strip cropping 

 Cara bertani dengan cara terasiring 

 Kondisi atmosfer sehari-hari dinamakan … 

 Cuaca   d. Cumulus nimbus 

 Klimatologi   e. Ramalan cuaca 

 Muson 

 Sifat angin jatuh tertulis di bawah ini, kecuali … 

 Temperatur tinggi d. Kering  
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 Panas  e. Lembab 

 Cepat  

 Lapisan udara yang mampu memantulkan gelombang radio dinamakan lapisan… 

 Troposfer   d. Termosfer 

 Mesosfer   e.  Eksosfer 

 Stratosfer  

  

 Gambar di bawah merupakan arah gerakan … 

 

 a. Siklon di selatan equator   d. Anti siklon di selatan equator 

 b. Siklon di utara equator   e. Siklon tropis 

 c. Anti siklon di utar equator 

20. Pada lapisan troposfer seluruh gejala cuaca berlangsung, berikut ini merupakan 

unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim, kecuali ... 

 Suhu/temperatur udara    d. Angin 

 Tekanan udara    e.  Kelembaban udara 

 Petir 

 Suhu udara dipengaruhi oleh hal berikut, kecuali … 

 Sudut datangnya sinar matahari  d. Lamanya penyinaran 
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 Jenis awan   e. Jarak dari laut 

 Ketinggian tempat 

 Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, tampak matahari terbit di katulistiwa. 

Pada saat itu Indonesia musim… 

 Hujan   d. Semi 

 Kemarau   e. Gugur 

 Pancaroba 

 Peningkatan selimut gas (terutama ) yang menyebabkan suhu muka bumi 

bertambah panas dikenal dengan sebutan… 

 Iklim mikro   d. Inversi 

 Efek rumah kaca   e. Konveksi 

 Keseimbangan radiasi global 

 Menurut pembagian iklim W. Koppen, iklim Savanna terdapat didaerah tersebut 

di bawah ini kecuali … 

 Sumatra d. Madura    

 Nusa Tenggara e.  Sulawesi Tenggara 

 Jawa Timur 

 Udara yang bergerak naik ke pegunungan mengalami kondensasi dan turun 

sebagai hujan. Jenis hujan tersebut digolongkan sebagai.. 

 Hujan Zenital d. Hujan Frontal   

 Hujan Musim e. Hujan Siklon 

 Hujan Orografis 
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 Jenis angin lokal yang menguntungkan petani bawang adalah angin … 

 Bohorok d. Kumbang    

 Gending e. Wambraw 

 Brubu 

 Diketahui data curah hujan kota R dari Januari sampai Desember dalam satuan 

mm, jenis iklim kota R menuru Oldeman ialah … 

dalam m.m 

J F M A M J J A S O N D 

105 95 100 150 210 75 65 40 37 42 70 100 

a.Zona A d. Zona D    

b. Zona B e. Zona E  

c. Zona C 

 Apabila temperature udara 25
 O

C, tekanan udara 100 mb dan tingkat kejenuhan 20 

gr uap air, uap air yang ada saat ini 10 gr, kelembaban relatifnya … 

 200%  d. 30%    

 50%  e. 10% 

 40%  

 Gejala El Nino dimulai dari … 

 Naiknya suhu permukaan air laut 

 Turunnyasuhu permukaan air laut 

 Matinya terumbu karang 

 Lamanya musi kemarau 
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 Lamanya musim dingin 

 Nelayan tradisional pergi melaut dengan memanfaatkan angin … 

 Laut   d. Pasat    

 Muson   e. Darat 

 Lokal 

 Arah tiupan angin pasat seperti arah nomor … 

 

 1 dan 2 d. 2 dan 4    

 2 dan 5 e. 1 dan 5 

 3 dan 6  

 Di lereng manakah akan bertiup angin fohn ? 

 

 

 a. 1    d.  4     



222 

 

b.2    e.  5 

c. 3  

 

 

33. Angin bohorok mempunyai sifat … 

 Lembab, panas dan kering  d. Membawa bibit tornado 

 Kencang dan membawa hujan e. Kering dan bertiup perlahan 

 Kering, panas dan kencang 

 Klasifikasi iklim menurut Junghuhn didasarkan pada … 

 Tinggi tempat dari permukaan laut 

 Ciri khas flora alamiah 

 Lama bulan kering dan bulan basah 

 Arah angin dan curah hujan 

 Tebal tipisnya kandungan air tanah 

 El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi akibat naiknya suhu 

permukaan air laut di Samudera Pasifik, khususnya sekitar daerah equator bagian 

tengah dan timur. Kondisi ini bagi sebagian besar wilayah Indonesia 

menyebabkan terjadinya ... 

 Musim kemarau yang panjang 

 Musim hujan yang panjang  

 Musim pancaroba  

 Musim badai di perairan Indonesia bagian timur  

 Musim sulit ikan di perairan Indonesia  

 Relief dasar laut yang sangat dalam dan memadai terpisahnya dua lempengan 

benua dinamakan … 

 Basin   d. punggung laut  

 Gunung laut   e. Guyot 

 Trog 
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 Menurut letaknya sebagian besar laut di Indonesia merupakan laut … 

 Pendalaman   d. Transgresi  

 Tepi   e. Pertengahan 

 Ingresi 

 Danau yang terdapat di daerah kapur dinamakan danau … 

 Vulkanik   d. Tektovulkanik 

 Tektonik   e. Glacial 

 Karst 

 Pasca gempa bumi di daerah Bantul Yogyakarta, banyak sumber mata air yang 

mati namun banyak terbentuk sumber mata air baru didaerah lain. Ilmu yang 

mempelajari air di daratan dinamakan… 

 Oceanologi    d. Hidrologi 

 Oceanografi    e. Geologi 

 Klimatologi  

 Proses perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah 

disebut… 

 Evaporasi    d. Kondensasi 

 Presipitasi    e. Infiltrasi 

 Run off 

 Sungai-sungai di Indonesia menurut sumber airnya sebagian besar merupakan 

sungai … 

 Mata air  d. Gletser    

 Hujan d. Antiseden 
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 Resekuen 

 Pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku dinamakan pola … 

 Radial     d. Rectangular   

 Trellis     e. Pinate 

 Konsekwen 

 Hampir semua laut di Indonesia kaya dengan ikan karena … 

 Ada pertemuan arus panas dan arus dingin 

 Sebagian besar laut di Indonesia berupa shelf 

 Ada arus bawah dan arus atas 

 Air lautnya hangat 

 Banyak vulkan di dasar laut 

 Berikut ini nama arus laut di beberapa samudra : 

 1. Kuroshio   4. Peru  

2.  Canary   5. Agulhas 

3.  Labrador 

Adapun yang termasuk arus dingin adalah arus nomer … 

 1 dan 2   d. 2 dan 4 

 1 dan 5   e. 3 dan 4 

 2 dan 5  

 Aliran sungai subsekwen sesuai dengan gambar nomer …. 
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 a. 1 dan 2   d.  3 dan 4  

 b.1 dan 4   e.  3 dan 5 

 c. 2 dan 3 

46. Perhatikan proses berikut ini : 

1. Run off 4. Presipitrasi 

2. Evaporasi 5. Infiltrasi 

3. Kondensasi  

Pada siklus air sedang, urutan prosesnya adalah … 

 2,3,1,4,5 c. 2,4,5,1,3  

 2,1,4,5,3 d. 2,4,3,5,1 

 2,3,4,5,1 

47. Data: 

(1) permukaan tanah yang miring 

(2) vegetasi yang menutupi tanah 

(3) lapisan batuan yang impermeabel 

(4) tanah yang gundul 

Faktor yang mempercepat proses infiltrasi ditunjukkan nomor ... 

a.(1) dan (2)     d. (2) dan (3) 

b.(1) dan (3)     e. (3) dan (4) 

c.(1) dan (4) 

 Pernyataan dibawah ini merupakan ciri sungai bagian hulu, yaitu… 

 Terjadinya meander sungai 

 Terjadi erosi menyamping  

 Penampung sungai berbentuk U 
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 Aliran / arus air deras 

 Terdapat dataran banjir 

 Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 Pada gambar di atas zona laut yang kaya dengan nabati dan hewani ditunjukkan 

dengan angka… 

 Litoral   d.  Neritik 

 Abisal   e.  Laut dalam 

 Batial 

 Suatu karakteristik lautan akan mempengaruhi iklim, hal ini karena… 

 Laut terdiri atas miliaran molekul yang bergerak terus-menerus 

 Laut merupakan tendon air yang menerima semua limpahan air di daratan 

 Air laut da[at membentuk kenampakan alam di pesisir 

 Organism di lautan menyerap karbondioksida dan melepaskan oksigen ke 

dunia  

 Laut mapu menyerap dan melepaskan panas 
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KUNCI JAWABAN TES UJI COBA I 

 PILIHAN GANDA 

 A  11.  C  21.  C  31.  B  41.  B 

 A  12.  E  22.  B    32.  E  42.  D 

 E  13.  E  23.  B  33.  C  43.  B 

 B  14.  B  24.  A  34.  A  44.  E 

 B  15.  A  25.  C  35.  A  45.  C 

 B  16.  A  26.  D  36.  C  46.  C 

 C  17.  E  27.  E  37.  E  47.  A 

 E  18.  D  28.  B  38.  C  48.  D 

 D  19.  D  29.  A    39.  D  49.  D 

 D  20.  C  30.  D  40.  E  50.  A 
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Lampiran 14 

TES UJI COBA II 

Mata Pelajaran : Geografi  Kelas  : X/2 

Tingkat  : SMA/MA  Waktu  : 90 menit 

 

PETUNJUK UMUM 

 Tulislah nama, kelas, dan nomor absen anda pada lembar jawaban yang 

disediakan. 

 Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda mengerjakan soal. 

 Kerjakanlah soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 

 Jika terjadi kesalahan dan anda ingin memberikan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah pada huruf yang dianggap benar. 

Misalnya: jawaban semula : a  b c d e 

       Jawaban yang baru: a b c d e 

 Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas. 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling 

benar! 

 Lapisan litosfer yang memiliki ketebalan ±60 km, terdiri dari lapisan… 

a. Sial dan Sima    d.   Nife dan Astenosfer 

b. Sima dan Barisfer   e.   Nife dan Sial 

c. Sial dan Barisfer 

 Jalur Pegunungan yang membentang di Amerika Selatan disebut dengan 

Pegunungan… 

a. Cordeleras de Los Andes   d. Arakan Yoma 

b. Kamchatka     e. Sierra Nevada 

c. Rocky mountain 

 Di bawah ini bentukan hasil instrusi magma, kecuali… 
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 Batolit     d.   Diatrema 

 Sill     e.   Muskovit 

 Korok  

 Alat untuk mencatat gempa adalah… 

a. Termograf     d. Altimeter 

b. Seismograf     e. Anemometer 

c. Bossograf 

 Materi vulkanik saat terjadi letusan gunung berapi yang berupa benda padat 

disebut… 

a. Efusif     d. Lahar panas 

b. Eflata     e. Lahar dingin 

c. Eksalasi 

 Pelapukan di daerah pantai yang disebabkan oleh air laut disebut… 

a. Erosi      d. Deflasi 

b. Abrasi      e. Eksalasi 

c. Denudasi 

 Kebakaran hutan di dataran Riau sulit dipadamkan, citra dari satelit menunjukkan 

hot spot di permukaan semakin bertambah walaupun usaha memadamkan api 

sudah maksimal, hal ini disebabkan karena jenis tanahnya ialah … 

 Basalt                                         d.  Andesit 

 Karst    e. Kapur 

 Gambut  

 Batuan yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi, serta waktu yang lama 

di dalam kulit bumi adalah … 

a. Batuan limnis    d. Batuan sedimen  

b. Batuan beku luar   e. Batuan beku dalam  

c. Batuan metamorf  
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9.  Tanah dengan kemiringan 15 sampai 30 cocok untuk tanaman semusim, 

memerlukan teras dan pergiliran dengan tanaman penutup tanah dalam 

penanaman, merupakan ciri dari… 

a. Tanah kelas 1     d. Tanah kelas 4 

b. Tanah kelas 2     e. Tanah kelas 5 

c. Tanah kelas 3 

10. Perhatikan kata-kata di bawah ini: 

 1. beban berat   4. terjadi aliran air hujan 

 2. kotoran sapi mengotori tanah  5. erosi percik  

 3. pori-pori tanah rusak   6. erosi parit 

 Pemeliharaan hewan besar dengan cara di lepas di padang rumput  tidak 

dikandangkan sangat merusak top soil, sebab … 

 1, 2 dan 3  d. 1, 3 dan 6  

 2, 3 dan 4   e. 2 , 3 dan 6 

 1, 3 dan 5 

11. Gempa menurut penyebabnya meliputi… 

a. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa dangkal 

b. Gempa tektonik, gempa vulkanik dan gempa linier 

c. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa terban 

d. Gempa vulkanik, gempa terban dan gempa lokal 

e. Gempa lokal, gempa dalam dan gempa jauh 

12. Tanah dikatakan basa, apabila mempunyai tingkat PH… 

a. 4,5 – 5,4     d. Kurang dari 7,0 

b. 6,5 – 6,6     e. Lebih dari 7,0 

c. 6,7 – 7,0 

13. Dengan makin menipisnya cadangan minyak bumi perlu disosialisasikan bahan 

bakar non migas seperti batu bara. Dikaji dari tejadinya, batu bara termasuk jenis 

batuan … 
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 a. Sedimen   d. Metamorf kontak 

 b. Metamorf dinamo e. Beku dalam 

c.   Beku luar 

14. Pemulihan lahan kritis pada tanah yang agak curam bisa dilakukan dengan cara ...  

 Pembuatan lorak    d.  Mencegah penebangan hutan 

 Sistem kontur    e.  Tanaman penyangga  

 Reboisasi 

15. Rendahnya tingkat pendidikan para petani di Indonesia menyebabkan tidak 

pahamnya para petani terhadap karakter setiap jenis tanaman dalam 

membutuhkan hara tanaman. Semua diperlakukan sama sehingga menyebabkan 

tanah pertanian menjadi tidak subur. Untuk menghindari semakin rusaknya tanah 

maka para petani dianjurkan untuk melakukan teknik… 

 Cara bertanam dengan jenis tanaman yang berbeda-beda 

 Cara betani dengan menanami lahan secara terus menerus dengan tanaman 

sejenis 

 Cara bertanam dalam satu daerah dengan waktu yang sama  

 Cara bertani dengan sistem strip cropping 

 Cara bertani dengan cara terasiring 

 Kondisi atmosfer sehari-hari dinamakan … 

 Cuaca   d. Iklim  

 Klimatologi   e. Ramalan cuaca 

 Angin 

 Sifat angin jatuh tertulis di bawah ini, kecuali … 
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 Temperatur tinggi d. Kering  

 Panas  e. Lembab 

 Cepat  

 Lapisan atmosfer yang mampu memantulkan gelombang radio dinamakan 

lapisan… 

 Troposfer   d. Termosfer  

 Mesosfer   e.  Eksosfer 

 Stratosfer 

 Gambar di bawah merupakan arah gerakan … 

 

 a. Siklon di selatan equator   d. Anti siklon di selatan equator 

 b. Siklon di utara equator   e. Siklon tropis 

 c. Anti siklon di utar equator 

20. Pada lapisan troposfer seluruh gejala cuaca berlangsung, berikut ini merupakan 

unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim, kecuali ... 

 Suhu/temperatur udara    d. Angin 

 Tekanan udara    e.  Kelembaban udara 

 Petir 
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21.Jenis awan yang dapat menimbulkan hujan dengan kilat dan Guntur adalah 

awan… 

 Cumulus   d. Nimbostratus 

 Stratus   e. Altocumulus 

 Cumulonimbus 

 Pengaruh letak lintang terhadap wilayah Indonesia adalah… 

a. Banyak angin topan 

b. Suhu rata – rata berkisar 200 

c. Banyak terjadi pelapukan di Indonesia 

d. Perbedaan suhu siang – malam kecil 

e. Curah hujan merata dari barat ke timur 

 Peningkatan selimut gas (terutama ) yang menyebabkan suhu muka Bumi 

bertambah panas dikenal dengan sebutan… 

 Iklim mikro   d. Inversi 

 Efek rumah kaca   e. Konveksi 

 Keseimbangan radiasi global 

 Menurut pembagian iklim W. Koppen, iklim Savanna terdapat di daerah tersebut 

di bawah ini kecuali … 

 Sumatra d. Madura    

 Nusa Tenggara e.  Sulawesi Tenggara 

 Jawa Timur 

 Udara yang bergerak naik ke pegunungan mengalami kondensasi dan turun 

sebagai hujan. Jenis hujan tersebut digolongkan sebagai.. 
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 Hujan Zenital d. Hujan Frontal   

 Hujan Musim e. Hujan Siklon 

 Hujan Orografis 

 Jenis angin lokal yang menguntungkan petani bawang adalah angin … 

 Bohorok d. Kumbang    

 Gending e. Wambraw 

 Brubu 

 William Koppen seorang ahli iklim membagi bumi menjadi beberapa wilayah 

iklim berdasarkan curah hujan dan suhu/temperatur udara. Menurut  Koppen 

wilayah yang beriklim Af didominasi oleh jenis vegetasi  … 

a.,Stepa d. Hutan hujan tropis    

 Sabana e. Hutan musim  

 Taiga 

 Apabila temperatur udara 25
 O

C, tekanan udara 100 mb dan tingkat kejenuhan 20 

gr uap air, uap air yang ada saat ini 10 gr, kelembaban relatifnya … 

 60%  d. 30%    

 50%  e. 10% 

 40%  

 Gejala El Nino dimulai dari … 

 Naiknya suhu permukaan air laut 

 Turunnyasuhu permukaan air laut 
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 Mneningkatnya suhu permukaan bumi 

 Lamanya musi kemarau 

 Lamanya musim dingin 

 Nelayan tradisional pergi melaut dengan memanfaatkan angin … 

 Laut   d. Pasat    

 Muson   e. Darat 

 Lokal 

 Arah tiupan angin pasat seperti arah nomor … 

 

 1 dan 2 d. 2 dan 4    

 2 dan 5 e. 1 dan 5 

 3 dan 6 

 Di lereng manakah akan bertiup angin fohn ? 
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 a. 1    d.  4     

b.2    e.  5 

c. 3  

33. Angin bohorok mempunyai sifat … 

 Lembab, panas dan kering  d. Membawa bibit tornado 

 Kencang dan membawa hujan e. Kering dan bertiup perlahan 

 Kering, panas dan kencang 

34.Klasifikasi iklim menurut Junghuhn didasarkan pada … 

 Tinggi tempat dari permukaan laut 

 Ciri khas flora alamiah 

 Lama bulan kering dan bulan basah 

 Arah angin dan curah hujan 

 Tebal tipisnya kandungan air tanah 

 El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi akibat naiknya suhu 

permukaan air laut di Samudera Pasifik, khususnya sekitar daerah equator bagian 

tengah dan timur. Kondisi ini bagi sebagian besar wilayah Indonesia 

menyebabkan terjadinya ... 

 Musim kemarau yang panjang 

 Musim hujan yang panjang  

 Musim pancaroba  

 Musim badai di perairan Indonesia bagian timur  

 Musim sulit ikan di perairan Indonesia  
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 Relief dasar laut yang sangat dalam dan menandai terpisahnya dua lempengan 

benua dinamakan … 

 Basin   d. punggung laut     

 Gunung laut   e. Guyot 

 Trog 

 Menurut letaknya sebagian besar laut di Indonesia merupakan laut … 

a.Pedalaman   d. Transgresi  

b. Tepi   e. Pertengahan 

c. Ingresi 

38. Danau dibawah ini yang termasuk danau tektonik, yaitu… 

a. Danau kawah Gunung kelud 

b. Waduk jati luhur 

c. Danau Tempe 

d. Danau tapal kuda 

e. Danau Laut tawar 

 Pasca gempa bumi di daerah Bantul Yogyakarta, banyak sumber mata air yang 

mati namun banyak terbentuk sumber mata air baru di daerah lain. Ilmu yang 

mempelajari air di daratan dinamakan… 

 Oceanologi    d. Hidrologi 

 Oceanografi    e. Geologi 

 Klimatologi  

 Proses kondensasi akan terjadi apabila… 

a. Udara jenuh mengalami pengurangan uap air  

b. Udara jenuh mengalami penurunan suhu minimum 

c. Udara jenuh mengalami kenaikan suhu 

d. Cuaca kerap berubah  
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e. Kelembapan udara 

 Pola aliran sungai di daerah kapur didominasi oleh pola aliran …. 

a. Trellis d. Dendritik  

b. Radial e . Pinate 

c.   Obsekwen 

 Pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku dinamakan pola … 

 Radial     d. Rectangular   

 Trellis     e. Pinate 

 Dendritik 

 Hampir semua laut di Indonesia kaya dengan ikan karena … 

 Ada pertemuan arus panas dan arus dingin 

 Sebagian besar laut di Indonesia berupa shelf 

 Ada arus bawah dan arus atas 

 Air lautnya hangat 

 Banyak vulkan di dasar laut 

 Berikut ini nama arus laut di beberapa samudra : 

 1. Kuroshio   4. Peru  

2.  Canary   5. Agulhas 

3.  Labrador 

Adapun yang termasuk arus dingin adalah arus nomor … 

 1 dan 2   d. 2 dan 4 

 1 dan 5   e. 3 dan 4 

 2 dan 5 
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 Aliran sungai subsekuen sesuai dengan gambar nomer …. 

 

 a. 1     d.  4  

 b.2    e.  5 

 c. 3 

46. Perhatikan proses berikut ini : 

1. Run off 4. Presipitrasi 

2. Evaporasi 5. Infiltrasi 

3. Kondensasi  

Pada siklus air sedang, urutan prosesnya adalah … 

 2,3,1,4,5 c. 2,4,5,1,3  

 2,1,4,5,3 d. 2,4,3,5,1 

 2,3,4,5,1 

47.Data: 

(1) permukaan tanah yang miring 

(2) vegetasi yang menutupi tanah 

(3) lapisan batuan yang impermeabel 

(4) tanah yang gundul 

Faktor yang mempercepat proses infiltrasi ditunjukkan nomor ... 

 (1) dan (2)     d. (2) dan (3) 

 (1) dan (3)     e. (3) dan (4) 

 (1) dan (4) 
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 Pernyataan di bawah ini merupakan ciri sungai bagian hulu, yaitu… 

 Terjadinya meander sungai 

 Terjadi erosi menyamping  

 Penampung sungai berbentuk U 

 Aliran / arus air deras 

 Terdapat dataran banjir 

 Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 Pada gambar di atas zona laut yang kaya dengan nabati dan hewani ditunjukkan 

dengan angka… 

 Litoral   d.  Neritik 

 Abisal   e.  Laut dalam 

 Batial 

 Angin laut terjadi apabila.... 

 Tekanan udara di darat lebih rendah dari laut    

 Tekanan udara di laut lebih rendah dari darat     

 Tekanan udara di laut dan di darat sama tingginya      

 Tekanan udara di darat dan di laut sama rendahnya    

 Di darat tidak ada tekanan udara 
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KUNCI JAWABAN TES UJI COBA II 

 PILIHAN GANDA 

 A  11.  C  21.  C  31.  B  41.  B 

 A  12.  E  22.  B    32.  E  42.  D 

 E  13.  E  23.  B  33.  C  43.  B 

 B  14.  B  24.  A  34.  A  44.  E 

 B  15.  A  25.  C  35.  A  45.  C 

 B  16.  A  26.  D  36.  C  46.  C 

 C  17.  E  27.  E  37.  E  47.  A 

 E  18.  D  28.  B  38.  C  48.  D 

 D  19.  D  29.  A    39.  D  49.  D 

 D  20.  C  30.  D  40.  E  50.  A 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

  



242 

 

Lampiran 15 

Soal Ujian SMA Negeri 11 Purworejo 

   Mata Pelajaran   : Geografi 

       Standar Kompetensi  : Menganalisis Unsur-Unsur Geosfer 

Kelas       : X/2 

Waktu       : 90 menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1.Tulislah nama, kelas, dan nomor absen anda pada lembar jawaban yang disediakan. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda mengerjakan soal. 

3. Kerjakanlah soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 

4. Jika terjadi kesalahan dan anda ingin memberikan jawaban, berilah tanda “=” pada 

pilihan yang salah, kemudian silanglah pada huruf yang dianggap benar. 

Misalnya: jawaban semula : a  b c d e 

       Jawaban yang baru: a b c d e 

5.Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas. 

 

 Berilah tanda silang (x) pada a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling 

benar! 

 Lapisan litosfer yang memiliki ketebalan ±60 km, terdiri dari lapisan… 

a. Sial dan Sima    d.   Nife dan Astenosfer 

b. Sima dan Barisfer   e.   Nife dan Sial 

c. Sial dan Barisfer 

 Bentuk pergeseran vertikal yang merupakan peralihan dari bentuk lipatan ke 

bentuk patahan adalah....  

a. Fleksur     d. Horst 

b. Graben      e. Antiklonorium 

c.  Block mountain 

 Di bawah ini bentukan hasil instrusi magma, kecuali… 
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 Batolit    d.   Diatrema 

 Sill     e.   Muskovit 

 Korok  

 Alat untuk mencatat gempa adalah… 

a. Termograf     d. Altimeter 

b. Seismograf     e. Anemometer 

c. Bossograf 

 Materi vulkanik saat terjadi letusan gunung berapi yang berupa benda padat 

disebut… 

a. Efusif     d. Lahar panas 

b. Eflata     e. Lahar dingin 

c. Eksalasi 

 Pelapukan di daerah pantai yang disebabkan oleh air laut disebut… 

a. Erosi      d. Deflasi 

b. Abrasi      e. Eksalasi 

c. Denudasi 

 Kebakaran hutan di dataran Riau sulit dipadamkan, citra dari satelit menunjukkan 

hot spot di permukaan semakin bertambah walaupun usaha memadamkan api 

sudah maksimal, hal ini disebabkan karena jenis tanahnya ialah … 

 Basalt                                         d.  Andesit 

 Karst    e. Kapur 

 Gambut  

 Batuan yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi serta waktu yang lama di 

dalam kulit bumi adalah … 

a. Batuan beku gang   d. Batuan sedimen  

b. Batuan beku luar   e. Batuan beku dalam  

c. Batuan metamorf dianamo 
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9.  Tanah dengan kemiringan 15 sampai 30 cocok untuk tanaman semusim, 

memerlukan teras dan pergiliran dengan tanaman penutup tanah dalam 

penanaman, merupakan ciri dari… 

a. Tanah kelas 1     d. Tanah kelas 4 

b. Tanah kelas 2     e. Tanah kelas 5 

c. Tanah kelas 3 

10. Perhatikan kata-kata di bawah ini: 

 1. beban berat   4. terjadi aliran air hujan 

 2. kotoran sapi mengotori tanah  5. erosi percik  

 3. pori-pori tanah rusak   6. erosi parit 

 Pemeliharaan hewan besar dengan cara di lepas di padang rumput  tidak 

dikandangkan sangat merusak top soil, sebab … 

 1, 2 dan 3  d. 2, 3 dan 4 

 1, 3 dan 5   e. 2 , 3 dan 6 

 1, 3 dan 6 

11. Gempa menurut penyebabnya meliputi… 

a. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa dangkal 

b. Gempa tektonik, gempa vulkanik dan gempa linier 

c. Gempa vulkanik, gempa tektonik dan gempa terban 

d. Gempa vulkanik, gempa terban dan gempa lokal 

e. Gempa lokal, gempa dalam dan gempa jauh 

12. Tanah dikatakan basa, apabila mempunyai tingkat PH… 

a. 4,5 – 5,4     d. Kurang dari 7,0 

b. 6,5 – 6,6     e. Lebih dari 7,0 

c. 6,7 – 7,0 

13. Dengan makin menipisnya cadangan minyak bumi perlu disosialisasikan bahan 

bakar non migas seperti batu bara. Dikaji dari tejadinya, batu bara termasuk jenis 

batuan … 
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 a. Sedimen   d. Metamorf kontak 

 b. Metamorf dinamo e. Beku dalam 

c.   Beku luar 

14. Pemulihan lahan kritis pada tanah yang agak curam bisa dilakukan dengan cara ...  

 Pembuatan lorak    d.  Mencegah penebangan hutan 

 Sistem kontur    e.  Tanaman penyangga  

 Reboisasi 

15. Rendahnya tingkat pendidikan para petani di Indonesia menyebabkan tidak 

pahamnya para petani terhadap karakter setiap jenis tanaman dalam 

membutuhkan hara tanaman. Semua diperlakukan sama sehingga menyebabkan 

tanah pertanian menjadi tidak subur. Untuk menghindari semakin rusaknya tanah 

maka para petani dianjurkan untuk melakukan teknik… 

 Cara bertanam dengan jenis tanaman yang berbeda-beda 

 Cara betani dengan menanami lahan secara terus menerus dengan tanaman 

sejenis 

 Cara bertanam dalam satu daerah dengan waktu yang sama  

 Cara bertani dengan sistem strip cropping 

 Cara bertani dengan cara terasiring 

 Kondisi atmosfer sehari-hari dinamakan … 

 Cuaca   d. Iklim  

 Klimatologi   e. Ramalan cuaca 

 Angin 

 Sifat angin jatuh tertulis di bawah ini, kecuali … 

 Temperatur tinggi d. Kering  

 Panas  e. Lembab 
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 Cepat  

 Lapisan atmosfer yang mampu memantulkan gelombang radio dinamakan 

lapisan… 

 Troposfer   d. Termosfer  

 Mesosfer   e.  Eksosfer 

 Stratosfer 

   

 Gambar di bawah merupakan arah gerakan … 

 

 a. Siklon di selatan equator   d. Anti siklon di selatan equator 

 b. Siklon di utara equator   e. Siklon tropis 

 c. Anti siklon di utar equator 

20. Pada lapisan troposfer seluruh gejala cuaca berlangsung, berikut ini merupakan 

unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim, kecuali ... 

 Suhu/temperatur udara    d. Angin 

 Tekanan udara    e.  Kelembaban udara 

 Petir 

 Jenis awan yang dapat menimbulkan hujan dengan kilat dan Guntur adalah 

awan… 

 Cumulus   d. Nimbostratus 

 Stratus   e. Altocumulus 

 Cumulonimbus 
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 Pengaruh letak lintang terhadap wilayah Indonesia adalah… 

a. Banyak angin topan 

b. Suhu rata – rata berkisar 200 

c. Banyak terjadi pelapukan di Indonesia 

d. Perbedaan suhu siang – malam kecil 

e. Curah hujan merata dari barat ke timur 

 Peningkatan selimut gas (terutama ) yang menyebabkan suhu muka Bumi 

bertambah panas dikenal dengan sebutan… 

 Iklim mikro   d. Inversi 

 Efek rumah kaca   e. Konveksi 

 Keseimbangan radiasi global 

 Menurut pembagian iklim W. Koppen, iklim Savanna terdapat di daerah tersebut 

di bawah ini kecuali … 

 Sumatra d. Madura    

 Nusa Tenggara e.  Sulawesi Tenggara 

 Jawa Timur 

 Udara yang bergerak naik ke pegunungan mengalami kondensasi dan turun 

sebagai hujan. Jenis hujan tersebut digolongkan sebagai… 

 Hujan Zenital d. Hujan Frontal   

 Hujan Musim e. Hujan Asam 

 Hujan Orografis 

 Jenis angin lokal yang menguntungkan petani bawang adalah angin … 

 Bohorok d. Kumbang   
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 Gending e. Wambraw 

 Brubu 

 William Koppen seorang ahli iklim membagi bumi menjadi beberapa wilayah 

iklim berdasarkan curah hujan dan suhu/temperatur udara. Menurut  Koppen 

wilayah yang beriklim Af didominasi oleh jenis vegetasi  … 

 Stepa d. Hutan hujan tropis    

 Sabana e. Hutan musim  

 Taiga 

 Apabila temperatur udara 25
 O

C, tekanan udara 100 mb dan tingkat kejenuhan 20 

gr uap air, uap air yang ada saat ini 10 gr, kelembaban relatifnya … 

 60%  d. 30%    

 50%  e. 10% 

 40%  

 Gejala El Nino dimulai dari … 

 Naiknya suhu permukaan air laut 

 Turunnyasuhu permukaan air laut 

 Meningkatnya suhu permukaan bumi 

 Lamanya musi kemarau 

 Lamanya musim dingin 

 Nelayan tradisional pergi melaut dengan memanfaatkan angin … 

 Laut   d. Pasat    
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 Muson   e. Darat 

 Lokal 

 Arah tiupan angin pasat seperti arah nomor … 

 

 1 dan 2 d. 3 dan 5    

 2 dan 5 e. 4 dan 5 

 3 dan 4 

 Di lereng manakah akan bertiup angin fohn ? 

 

 

 a. 1    d.  4     

b.2    e.  5 

c. 3  

33. Angin bohorok mempunyai sifat … 
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 Lembab, panas dan kering  d. Membawa bibit tornado 

 Kencang dan membawa hujan  e. Kering dan bertiup 

perlahan 

 Kering, panas dan kencang 

34.Klasifikasi iklim menurut Junghuhn didasarkan pada … 

 Tinggi tempat dari permukaan laut 

 Ciri khas flora alamiah 

 Lama bulan kering dan bulan basah 

 Arah angin dan curah hujan 

 Tebal tipisnya kandungan air tanah 

 El Nino merupakan gejala gangguan iklim yang terjadi akibat naiknya suhu 

permukaan air laut di Samudera Pasifik, khususnya sekitar daerah equator bagian 

tengah dan timur. Kondisi ini bagi sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan 

terjadinya ... 

 Musim kemarau yang panjang 

 Musim hujan yang panjang  

 Musim pancaroba  

 Musim dingin di Indonesia timur  

 Musim panas di  Indonesia barat 

 Relief dasar laut yang sangat dalam dan menandai terpisahnya dua lempengan 

benua dinamakan … 

 Basin   d. punggung laut   

 Gunung laut   e. Guyot 

 Trog 

 Menurut letaknya sebagian besar laut di Indonesia merupakan laut … 

 Pedalaman   d. Transgresi  

 Tepi   e. Pertengahan 

 Ingresi 



251 

 

 Danau dibawah ini yang termasuk danau tektonik, yaitu… 

a. Danau kawah Gunung kelud 

b. Danau Toba 

c. Danau Tempe 

d. Danau Bendogede 

e. Danau Tondano 

 Pasca gempa bumi di daerah Bantul Yogyakarta, banyak sumber mata air yang 

mati namun banyak terbentuk sumber mata air baru di daerah lain. Ilmu yang 

mempelajari air di daratan dinamakan… 

 Oceanologi    d. Hidrologi 

 Oceanografi    e. Geologi 

 Klimatologi  

 Proses kondensasi akan terjadi apabila… 

a. Udara jenuh mengalami pengurangan uap air  

b. Udara jenuh mengalami penurunan suhu minimum 

c. Udara jenuh mengalami kenaikan suhu 

d. Cuaca kerap berubah  

e. Kelembapan udara 

 Pola aliran sungai di daerah kapur didominasi oleh pola aliran …. 

a. Trellis d. Dendritik  

b. Radial e . Pinate 

c.   Obsekwen 

 Pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku dinamakan pola … 

 Radial     d. Rectangular   

 Trellis     e. Pinate 

 Dendritik 
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 Hampir semua laut di Indonesia kaya dengan ikan karena … 

 Ada pertemuan arus panas dan arus dingin 

 Sebagian besar laut di Indonesia berupa shelf 

 Ada arus bawah dan arus atas 

 Air lautnya hangat 

 Banyak vulkan di dasar laut 

 Berikut ini nama arus laut di beberapa samudra : 

 1. Kuroshio   4. Peru  

2.  Canary   5. Agulhas 

3.  Labrador 

Adapun yang termasuk arus dingin adalah arus nomor … 

 1 dan 2   d. 2 dan 5 

 1 dan 5   e. 3 dan 4 

 2 dan 4  

 

 Aliran sungai subsekuen sesuai dengan gambar nomer …. 

 

 a. 1     d.  4  
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 b.2    e.  5 

 c. 3 

46. Perhatikan proses berikut ini : 

1. Run off 4. Presipitrasi 

2. Evaporasi 5. Infiltrasi 

3. Kondensasi  

Urutan berlangsungnya proses siklus air sedang adalah … 

a. 2,1,4,5,3   d. 2,4,3,5,1 

b. 2,3,1,4,5   e. 2,4,5,1,3 

c. 2,3,4,5,1 

47.Data: 

(1) permukaan tanah yang miring 

(2) vegetasi yang menutupi tanah 

(3) lapisan batuan yang impermeabel 

(4) tanah yang gundul 

Faktor yang mempercepat terjadinya proses infiltrasi ditunjukkan oleh nomor ... 

a. (1) dan (2)     d. (2) dan (3) 

b. (1) dan (3)     e. (3) dan (4) 

c. (1) dan (4) 

48. Di bawah ini merupakan ciri sungai bagian hulu, yaitu… 

a. Terjadinya meander sunga 

b. Terjadi erosi menyamping  

c. Penampung sungai berbentuk U 

d. Aliran/arus air deras 

e. Terdapat dataran banjir 

49. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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 Pada gambar di atas zona laut yang kaya dengan nabati dan hewani terletak pada 

zona… 

a. Litoral   d.  Neritik 

b. Abisal   e.  Laut dalam 

c. Batial 

50. Angin laut akan terjadi apabila... 

a. Tekanan udara di darat lebih rendah dari laut    

b. Tekanan udara di laut lebih rendah dari darat     

c. Tekanan udara di laut dan di darat sama tingginya      

d. Tekanan udara di darat dan di laut sama rendahnya    

e. Di darat tidak ada tekanan udara 

 

Selamat Mengerjakan 
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KUNCI JAWABAN TES UJI COBA II 

PILIHAN GANDA 

2. A  11.  C  21.  C  31.  B  41.  B 

3. A  12.  E  22.  B    32.  E  42.  D 

4. E  13.  E  23.  B  33.  C  43.  B 

5. B  14.  B  24.  A  34.  A  44.  E 

6. B  15.  A  25.  C  35.  A  45.  C 

7. B  16.  A  26.  D  36.  C  46.  C 

8. C  17.  E  27.  E  37.  E  47.  A 

9. E  18.  D  28.  B  38.  C  48.  D 

10. D  19.  D  29.  A    39.  D  49.  D 

11. D  20.  C  30.  D  40.  E  50.  A 
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Lampiran 16 

LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA 

NO Jawaban 

1 a B c d E 

2 a B c d E 

3 a B c d E 

4 a B c d E 

5 a B c d E 

6 a B c d E 

7 a B c d E 

8 a B c d E 

9 a B c d E 

10 a B c d E 

11 a B c d E 

12 a B c d E 

13 a B c d E 

14 a B c d E 

15 a B c d E 

16 a B c d E 

17 a B c d E 

18 a B c d E 

19 a B c d E 

20 a B c d E 

21 a B c d E 

22 a B c d E 

23 a B c d E 

24 a B c d E 

25 a B c d E 

26 a B c d E 

27 a B c d E 

28 a B c d E 

29 a B c d E 

30 a B c d E 

31 a B c d E 

32 a B c d E 

33 a B c d E 

34 a B c d E 

35 a B c d E 

36 a B c d E 

37 a B c d E 

38 a B c d E 

39 a B c d E 

40 a B c d E 

41 a B c d E 

42 a B c d E 

43 a B c d E 

44 a B c d E 

45 a B c d E 

46 a B c d E 

47 a B c d E 

48 a B c d E 

49 a B c d E 

50 a B c d E 
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lampiran 19
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Lampiran 23 
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