
ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN SEKOLAH

BAHASA JEPANG KELAS XII DI

SMA NEGERI 5 MAGELANG

Skripsi

diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

oleh

Murniyati Rahayu

NIM 2302909035

PRODI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ASING

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013



ii

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Murniyati Rahayu

NIM : 2302909035

Prodi : Pendidikan Bahasa Jepang

Jurusan : Bahasa dan Sastra Asing

Fakultas : Bahasa dan Seni

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis

Butir Soal Ujian Sekolah(US) Bahasa Jepang Kelas XII Tahun Ajaran2012-

2013 di SMAN 5 Magelang”yang saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu

syarat memperoleh gelar sarjana ini benar-benar merupakan karya sendiri. Skripsi

ini saya hasilkan setelah melalui penelitian, pembimbingan, diskusi, dan

pemaparan atau ujian. Semua kutipan, baik yang langsung maupun tidak

langsung, maupun sumber lainnya telah disertai identitas sumbernya dengan cara

yang sebagaimana lazimnya dalam penulisan karya ilmiah.

Dengan demikian, walaupun tim penguji dan pembimbing skripsi ini

membubuhkan tanda tangan sebagai tanda keabsahannya, seluruh isi karya ilmiah

ini tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri. Saya siap menanggung sanksi

apapun jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan

dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan

seperlunya.

Semarang, Agustus 2013

Murniyati Rahayu

NIM. 2302909035



iii

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Skripsi Fakultas Bahasa

dan Seni Universitas Negeri Semarang, pada tanggal agustus 2013, dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapat Gelar Sarjana Pendidikan.

Panitia Ujian

Ketua Penguji Sekretaris

Dr. Abdurrachman Faridi, M.Pd Setiyani Wardhaningtyas, S.S, M.Pd
NIP. 195301121990021001 NIP.197208152006042002

Penguji I

Ai Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd
NIP. 197601290200312202

Penguji II/Pembimbing II Penguji III/Pembimbing I

Lispridona Diner, S.Pd, M.Pd Andy Moorad Oesman, S.Pd., M.Ed.
NIP. 198004092006042001 NIP. 197311262008011005



iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (QS. Al-Insyirah: 5)

Kegagalan adalah peluang untuk memulai lagi dengan lebih cerdik. (Henry Ford)



v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan

nikmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ““Analisis Butir

Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jepang Kelas XII Tahun Ajaran2012-2013

di SMAN 5 Magelang”sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa

hormat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni,

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin atas penulisan

skripsi ini.

2. Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing yang

telah memberikan ijin atas penulisan skripsi ini.

3. Ai Sumirah Setiawati, S.Pd. M.Pd., Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Jepang

yang telah memberikan ijin atas penulisan skripsi ini.

4. Andy Moorad Oesman, S.Pd, M. Ed dosen pembimbing I yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan dan

arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Lispridona Diner, S.Pd,. M.Pd., dosen pembimbing II yang telah dengan

sabar dan teliti memberikan bimbingan dan pengarahan hingga

terselesaikannya skripsi ini.



vi

6. Bapak dan Ibu dosen bahasa jepang Jurusan Bahasa dan Sastra Asing yang

telah memberikan ilmunya.

7. Orang tua tercinta Bapak yang selalu mendoakan dalam setiap sujudnya,

alm. Ibu yang selalu menjadi motivator dalam setiap doa ku dan kakak, adik

dan keponakanku tercinta.

8. Teman-teman seperjuanganku mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang “PKG

Mania 2009” terima kasih atas persembahan persahabatan dan semangat

kalian.

9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak.

Semarang,Agustus 2013

Penulis



vii

ABSTRAK

Rahayu, murniyati. 2013. Analisis Butir Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas
XII di SMA Negeri 5 Magelang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing.
Fakultas Bahasa dan Seni. Unniversitas Negeri Semarang. Pembimbing 1.
Andy Moorad Oesman, S.Pd, M. Ed. Pembimbing 2. Lispridona dinner,
S.Pd, M. Pd.

Kata kunci : evaluasi, analisis butir soal
Evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai dari sesuatu yang

berhubungan dengan dunia pendidikan. Kegiatan mengevaluasi tersebut salah
satunya ditujukan oleh guru, dalam hal ini guru sebagai salah satu komponen
terpenting dalam pendidikan. Menganalisis butir soal adalah salah satu kegiatan
pengevaluasian, yang ditujukan kepada guru karena dalam hal ini guru berperan
penting dalam pembuatan soal pada setiap mata pelajaran yang bersangkutan.
Kegiatan menganalisis butir soal sangatlah penting dalam setiap tes yang akan
diujikan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas soal tersebut. Setelah
setelah diadakan kegiatan menganalisis butir soal ujian sekolah kelas 12 dengan
menggunakan data yaitu berupa soal ujian, kunci jawaban dan hasil jawaban
pekerjaan siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruh jumlah soal ujian
sekolah yang diberikan mudah dikerjakan oleh semua siswa. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah Bagaimana daya pembeda soal dan Bagaimana taraf
kesukaran soal Ujian Sekolah dengan menggunakan analisis butir soal.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui daya pembeda dan taraf tingkat kesukaran
dengan menggunakan analisis butir soal.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA N 5
Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS IV.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan tekhnik random
sampling dengan sampel sejumlah 28 siswa pada kelas XII IPS IV Tahun ajaran
2012-2013 di SMAN 5 Magelang. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupa arsip berupa tes butir soal
Ujian Sekolah kelas XII mata pelajaran bahasa Jepang.. Bentuk penelitian yang
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis
butir soal dengan menggunakan daya pembeda dan taraf tingkat kesukaran yaitu
antara lain : berdasarkan tingkat kesukaran secara keseluruhan bahwa soal ujian
sekolah tersebut dikatakan mudah karena hampir seluruh siswa bisa mengerjakan
dengan mudah , dan sehingga berdasarkan daya pembeda pada soal ujian sekolah
tersebut mengalami kesulitan untuk membedakan antara siswa pandai dan siswa
kurang pandai.
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RANGKUMAN

Rahayu, murniyati. 2013. Analisis Butir Soal Ujian Sekolah Bahasa Jepang Kelas

XII di SMA Negeri 5 Magelang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing.

Fakultas Bahasa dan Seni. Unniversitas Negeri Semarang. Pembimbing 1.

Andy Moorad Oesman, S.Pd, M. Ed. Pembimbing 2. Lispridona dinner,

S.Pd, M. Pd.

Kata Kunci : evaluasi, analisis butir soal

1. Latar Belakang

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai dari sesuatu yang berhubungan

dengan dunia pendidikan. Kegiatan evaluasi pendidikan merupakan bagian

terpenting dalam pendidikan selain merupakan suatu proses untuk mengukur

sejauh mana tujuan telah tercapai. Dalam hal ini berhasil tidaknya proses belajar

mengajar dan tujuan pendidikan akan terlihat setelah dilakukan pengevaluasian.

Kegiatan mengevaluasi tersebut salah satunya ditujukan oleh guru, dalam

hal ini guru sebagai salah satu komponen terpenting dalam pendidikan.

Menganalisis butir soal adalah salah satu kegiatan pengevaluasian, yang ditujukan

kepada guru karena dalam hal ini guru berperan penting dalam pembuatan soal

pada setiap mata pelajaran yang bersangkutan. Kegiatan menganalisis butir soal

sangatlah penting dalam setiap tes yang akan diujikan, bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana kualitas soal tersebut.

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan menganalis butir soal ujian

sekolah kelas 12 tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 5 Magelang. Ujian

Sekolah merupakan ujian akhir bagi siswa kelas 12 selama mengikuti pelajaran
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bahasa Jepang. Kegiatan menganalisis butir soal ujian sekolah di SMA N 5

Magelang belum pernah dilaksanakan, dikarenakan waktu yang kurang dalam

melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan menganalisis dianggap perlu karena

dengan kegiatan ini diharapkan guru untuk lebih memperhatikan dalam

pembuatan soal disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga diharapkan bisa

meningkatkan kualitas siswa dalam pelajaran bahasa Jepang.

2. Landasan Teori

1. Evaluasi

Sedangkan menurut Sudjana (1988: 127) evaluasi adalah proses penentuan

nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam proses tersebut tercakup

usaha untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan

sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi obyek evaluasi,

seperti program, prosedur, usul, cara, pendekatan, model kerja, hasil program dan

lain sebagainya.

Dalam dunia pembelajaran menurut Arifin (2011: 2) evaluasi merupakan

salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk

mengetahui keefektifan pembelajaran.Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat

dijadikan balikan (feed back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan

program dan kegiatan pembelajaran.Di sekolah, kita sering mendengar bahwa

guru sering memberikan ulangan harian, tes lisan, tes tindakan dan

sebagainya.Istilah – istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem

evaluasi itu sendiri.
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2. Analisis butir soal

Menurut Nana Sudjana (2006 : 135) Analisis butir soal atau analisis item

adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat soal adalah

suatu prosedur sistematis, yang akan memberikan informasi-informasi yang

sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun.

3. Langkah Kerja Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Menentukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan

penelitian deskriptif kuantitaif dan kualitatif.

b. Sampel Penelitian

Memilih populasi penelitian yaitu siswa kelas XII Tahun ajaran 2012-2013

di SMAN 5 Magelang.

c. Pengumpulan Data

Penelitian ini metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode

dokumentasi. Data dokumentasi yang langsung bersumber dari guru pengampu

mata pelajaran bahasa Jepang dan guru panitia pelaksanaan Ujian Sekolah kelas

XII.Data berupaarsip-arsip sekolah yang yaitu berupa soal ujian, kunci jawaban

dan hasil jawaban pekerjaan
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4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis butir secara

kualitatif dan kuantitatif. Analisis soal secara kualitatif adalah menelaah butir soal

ujian dengan menggunakan format penelaahan soal yang dilakukan oleh peneliti.

Sedang analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan mengukur

meliputi tingkat kesukaran dan daya pembeda soal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis soal butir ujian sekolah mata pelajaran bahasa

Jepang kelas XII SMA Negeri 5 Magelang tahun pelajaran 2012/2013, tingkat

kesukaran soal pada siswa dianggap mudah, untuk itu perlu adanya perbaikan

dalam pembuatan butir soal, dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber

daya manusia yang lebih berkualitas, sedangkan berdasarkan daya pembeda

dikatakan tidak jelas karena tidak ada pembeda antara siswa pinter dan siswa

kurang pinter.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses belajar mengajar yang di lakukan oleh guru harus selalu diperbaiki

agar hasil yang ingin dicapai menjadi lebih baik. Komponen-komponen yang

senantiasa perlu mendapat perbaikan adalah komponen input, proses maupun

output. Komponen input ini menyangkut sumber daya manusia yang hendak

diolah dalam proses, yaitu calon siswa atau siswa yang sudah ada, baik itu

kemampuan, kepribadian, sikap-sikap dan juga intelegensinya. Komponen proses

menyangkut kurikulum, metode, cara penilaian, media, sistem administrasi, guru

dan personil nlainnya. Sedangkan komponen output menyangkut evaluasi

terhadap tingkat pencapaian input selama mengikuti program.

Mengevaluasi merupakan ciri pendidik yang profesianal, setelah kegiatan

evaluasi maka pendidik akan mengetahui hasil belajar siswa, sehingga mengetahui

apakah hasilnya sudah memuaskan apa belum dan dapat dijadikan koreksi.Hasil

evaluasi dan hasil belajar siswa di sekolah, aspek-aspek yang berkenaan dengan

pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, pengolahan dan interpretasi data hasil

penilaian, analisis butir soal untuk memperoleh kualitas soal yang memadai, serta

pemanfaatan data hasil penilaian sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan.

Evaluasi pendidikan memberikan manfaat bagi siswa atau peserta

pendidikan dan pengajar. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui

sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada
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kondisi dimana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan maka akan

memberikan dampak positif, memotivasi agar siswa dapat lebih meningkatkan

prestasinya. Pada kondisi dimana hasil yang dicapai tidak memuaskan maka siswa

akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun demikian sangat diperlukan

pemberian dorongan positif dari guru atau pengajar agar siswa tidak putus asa.

Dari hasil pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk

upaya –upaya meningkatkan kuliatas pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan perlua adanya kualitas pada sistem

pembelajarannya. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas

belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil evaluasinya.

Selanjutnya sistem evaluasi yang baik akan mendorong pendidik untuk

menentukan strategi mengajar yang baik dalam memotivasi peserta didik untuk

belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas

pendidikan diperlukan perbaikan sistem evaluasi yang diterapkan.

Dalam hal ini untuk mencerminkan baik tidaknya tes sebagai alat evaluasi

yang digunakan kita memperoleh hasil ujian terlebih dahulu dari siswa. Untuk itu

tes yang telah digunakan dalam ujian hendaknya dianalisis lagi, tujuannya untuk

mengidentifikasi soal – soal yang baik, kurang baik dan termasuk soal yang jelek.

Dengan diadakan analisis butir soal ini dapat diperoleh informasi tentang layak

atau tidaknya sebuah soal dan memperoleh petunjuk dari mengadakan

perbaikan.Sebagian besar tanggung jawab dalam menerapkan standar evaluasi

terletak pada tangan guru yang menjadi pelaksana digaris depan. Oleh karena itu,

guru perlu memahami dengan baik standar yang ada, memahami pentingnya
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evaluasi yang berkelanjutan, dan perlu mengetahui posisi strategis mereka,

sehingga guru mampu meningkatkan evaluasi dalam kelas, merencanakan

kurikulum, mengembangkan potensi diri siswa, laporan kemajuan dan

perkembangan siswa, dan memahami cara pengajaran mereka sendiri.

Berdasarkan beberapa hal di atas kegiatan menganalisis butir soal terutama

untuk Ujian Sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas pada saat ini ada beberapa

sekolah belum melakukan kegiatan tersebut, padahal Analisis terhadap Ujian

Sekolah sangatlah penting dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal ujian

bahasa Jepang tersebut dan mutu soal yang akan diujikan pada tahu – tahun

berikutnya.

Di SMA N 5 Magelang analisis butir soal bahasa Jepang belum pernah

dilakukan sehingga dari tahun ke tahun kualitas soal tes Ujian Sekolah masih

belum diketahui apakah sudah sesuai standar ujian sekolah atau belum. Soal – soal

Ujian Sekolah dianalisis untuk diketahui soal yang baik dan soal yang tidak baik.

Untuk soal yang tidak baik direvisi sehingga jika digunakan untuk acuan Ujian

Sekolah bahasa Jepang soal tersebut tidak merugikan siswa.

Selama ini guru mata pelajaran bahasa Jepang sebagai pembuat soal Ujian

Sekolah belum pernah melakukan analisis butir soal Ujian Sekolah bahasa Jepang

yang telah disusun. Hal ini disebabkan kurang handalnya dan keterbatasan

pembuat soal unutk menganalisis terhadap soal Ujian Sekolah. Selama ini

pembuat soal hanya berdasarkan pilihan jawaban siswa yang dikerjakan, padahal

dalam hal ini pembuatan tes belum diketahui mutu soal tersebut, sehingga siswa

pun hanya menerima apapun hasilnya saja.
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Dari paparan di atas, penulis sebagai tertarik untuk mengkaji masalah

evaluasi, khususnya dalam hal analisis butir soal. Sehinggapenulis memberi judul

skripsi inidengan: “Analisis Butir Soal Ujian Sekolah(US) Bahasa Jepang

Kelas XII Tahun Ajaran2012-2013 di SMAN 5 Magelang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka

permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana daya pembeda soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jepang Kelas XII

Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5 Magelang.

2. Bagaimana taraf kesukaran soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jepang Kelas XII

Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5 Magelang.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengukur tingkat kesukaran dan

daya pembeda pada butir soal pilihan ganda Ujian Sekolah bahasa Jepang kelas

XII Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5 Magelang.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui daya pembeda soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jepang Kelas XII

Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5 Magelang.

2. Mengetahui taraf kesukaran soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jepang Kelas XII

Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5 Magelang.
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1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru

mata pelajaran bahasa Jepang dan sekolah dalam penyusunan butir soal bahasa

Jepang yang berkualitas, dalam melaksanakan penilaian proses belajar mengajar

dengan melakukan analisis butir soal di masa mendatang.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir. Bagian awal skripsi berisi tentang

halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan,

prakata, abstrak, matome dan daftar isi.

Bagian pokok skripsi ini berisi lima bab yaitu : pendahuluan, landasan

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran.

Uraian tentang isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bab 1 (pendahuluan)

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional dan sistematika penulisan..

b. Bab II (landasan teori)

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan-landasan teori yang akan

digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian
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ini adalah teori tentang pengertian analisis butir soal dan tekhnik analisis

butir soal dalam soal Ujian Sekolah.

c. Bab III (Metode penelitian)

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang akan

digunakan. Penjabarannya terdiri atas pendekatan penelitian, populasi dan

sampel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, analisis data dan

langkah-langkah eksperimen.

d. Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan)

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengolahan data yang telah

diperoleh dan hasil dari pengolahan data tersebut.

e. Bab V (kesimpulan)

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian

dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

Sesuai dengan judul dan tujuan skripsi ini, pada ini diuraikan teori – teori

yang berhubungan dan merupakan landasan penulisan skripsi ini, yaitu evaluasi

dan analisis butir soal.

2.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Worthen dan Sanders (1973) mengatakan bahwa evaluasi adalah

kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu: dalam mencari sesuatu

tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu

program, produksi, prosedur, serta strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan

yang sudah ditentukan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut disimpulkan

bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Sesuai

dengan pendapattersebut maka evaluasi pendidikandapat diartikan sebagai

suatutindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu

dalamduniapendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

duniapendidikan.

Sedangkan menurut Sudjana (1988: 127) evaluasi adalah proses penentuan

nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam proses tersebut tercakup

usaha untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan
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sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi obyek evaluasi,

seperti program, prosedur, usul, cara, pendekatan, model kerja, hasil program dan

lain sebagainya.

Dalam dunia pembelajaran menurut arifin (2011: 2) evaluasi merupakan

salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk

mengetahui keefektifan pembelajaran.Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat

dijadikan balikan (feed back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan

program dan kegiatan pembelajaran.Di sekolah, kita sering mendengar bahwa

guru sering memberikan ulangan harian, tes lisan, tes tindakan dan

sebagainya.Istilah – istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem

evaluasi itu sendiri.

Dari definisi-definisi tentang evaluasi di atas dapatdipahami bahwa evaluasi

merupakan bagian terpenting dalam pendidikan selain merupakan suatu

prosesuntuk mengukur sejauhmana tujuan telah tercapai, juga berguna

untukmembuat keputusan dalam dunia pendidikan.

Di dunia pendidikan berhasil tidaknya proses belajar mengajar dan tujuan

pendidikan akan terlihat setelah dilakukan pengevaluasian. Pengevaluasian

pendidikan berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar dan prosedur

evaluasi. Tujuan sebuah pendidikan akan terarah apabila proses belajar mengajar

dilaknasanakan dengan baik. Dalam pelaksanaanya proses tersebut perlu adanya

dasar – dasar dalam proses pengevaluasian dalam pendidikan.
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2.2 Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan

Dalam pelaksanaannya evaluasi pendidikan berhubungan denganmasalah-

masalah yangmerupakan dasar dalam pendekatan sistemyang menyangkut

pertanyaan-pertanyaan apakah evaluasi itu, mengapaevaluasi pendidikan perlu

diberikan dan bagaimana caramemberikannya. Yang dimaksud dengan dasar

psikologi adalah bahwaevaluasi itu dilaksanakan harus mempertimbangkan

tingkat kesukarandengan tingkat perkembangan siswa, tingkat kemampuan yang

dimilikisiswa, danteori-teori yang dianut dalam pendidikan.

Dasar komunikasidimaksudkan bahwa evaluasi itu dapat dilaksanakan

secara langsungmaupun tidak langsung. Adapun yang menjadi dasar evaluasi

selanjutnya adalah kurikulum, maksudnya isi evaluasi harus sesuaidengan

materiyang diajarkan seperti tercantum dalam kurikulum yangtelah ada dan

dilaksanakan. Sedangkan dasar manajemen, artinyabahwa evaluasi

perludiorganisasikan pelaksanaannya, apakah secaraindividual atau kelompok

danbagaimana pengelolaannya. Disampingitu evaluasi harus sesuai dan berguna

dalam masyarakat untukmencapai suatu kemajuan.

Menurut Arikunto (2011: 24) Evaluasi mempunyai prinsip dasar agar

pelaksanaannyadikatakan baik. Adasatu prinsip umum dan penting dalam

kegiatanevaluasi, yaitu adanya triangulasiatau hubungan erat tiga komponenyaitu

antara:

a. Tujuan pembelajaran

b. Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan

c. Evaluasi
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Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagaiberikut:

Tujuan

KBMEvaluasi

Penjelasan dari bagan triangulasi diatas adalah demikian:

a. Hubungan antara tujuan dengan KBM

Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentukrencana

mengajardisusun oleh guru dengan mengacu pada tujuanyang hendak

dicapai.

b. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untukmengukur sejauh mana

tujuan sudah dicapai.

c. Hubungan antara KBM dengan evaluasi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

direncana dandisusun denganmengacu pada tujuan yang telah

dirumuskan.Telah disebutkan pula bahwa alatevaluasi juga disusun

denganmengacu pada tujuan. Selain mengacu pada tujuan,evaluasi

jugaharus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan.

Dalam proses pembelajaran diharapkan mempunyai sistem yang jelas.

Karena dala kegiatan pembelajaran

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar

kegiatan evaluasi mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam

melaksanakan tujuan evaluasi pembelajaran dalam dunia pendidikan.
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2.3 Tujuan EvaluasiPendidikan

Bagi penyusun soal, fungsi evaluasi perlu diperhatikan secarasungguh-

sungguhagar evaluasi yang diberikan betul-betul mengenaisasaran yang

diharapkan.

Evaluasi pendidikan secara umummempunyai tujuan:

1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikanbukti

mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yangdialami oleh peserta

didik,setelah mereka mengikuti prosespembelajaran dalam jangka waktu

tertentu.

2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metodepengajaran

yangtelah dipergunakan dalam proses pembelajaranselama jangka waktu

tertentu.

Sedangkan secara khusus evaluasi mempunyai tujuan :

1) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam

menempuhprogrampendidikan.

2) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebabkeberhasilan

danketidakberhasilan peserta didik dalam mengikutiprogram pendidikan,

sehingga dapat dicari dan ditemukan jalankeluar atau cara-cara

perbaikannya.

Dalam hal ini tujuan evaluasi dalam pembelajaran sangatlah penting, karena

diharapakan dapat mengenai sasaran yang tepat. Proses kegiatan evaluasi

pembelajaran tersebut tentunya membutuhkan suatu alat yang bertujuan untuk
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mengetahui seberapa jauh hasil siswa selama menjalani proses pembelajaran. Alat

yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah tes.

2.4. Pengertian Tes

Menurut Arifin (2011: 118) tes merupakan suatu teknik atau cara yang

digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemgukuran, yang di dalamnya

terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan , atau serangkaian tugas yang harus

dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta

didik. Dalam rumusan ini terdapat beberapa unsur penting. Pertama, tes

merupakan suatu cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan digunakan

dalam rangka kegiatan pengukuran. Kedua, di dalam tes terdapat berbagai

pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta

didik. Ketiga, tes digunakan untuk mengukur suatu aspek perilaku peserta didik.

Keempat, hasil tes peserta didik perlu diberi skor dan nilai.

Menurut Sudjiono (1995:99) tes sebagai alat pengukur perkembangan dan

kemajuan belajar peserta didik, apabila ditinjau dari segi bentuk soalnya, tes dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes bentuk uraian ( essai ) yang sering

disebut juga tes subjektif dan tes bentuk objektif.

1.Tes Subjektif

Tes subyektif berbentuk esai ( uraian). Tes bentuk essai adalah sejenis tes

kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau

uraian kata – kata.Ciri – ciri dari pertanyaan yang didahului dengan kata- kata
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seperti ; uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan

sebagainya. Bentuk soal esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar

5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90 – 120 menit.

Kelebihan dari tes subyektif adalah:

1. Mudah disiapkan dan disusun.

2. dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif

tingkattinggi

3. dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun

tulisan, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa

4. dapat melatih kemampuan berpikir teratur atau penalaran

5. mengembangkan keterampilan pemecahan masalah

6. adanya keuntungan teknis seperti mudah membuat soalnya sehingga

tanpa memakan waktu yang lama

Kekurangan dari tes subyektif adalah:

1. sampel tes sangat terbatas sebab dengan tes ini tidak akan mungkin dapat

mengujisemua bahan yang telah diberikan.

2. Kadar validitas dan realibilitas rendah karena sukar diketahui segi- segi

mana dari pengetahuan siswa yang betul- betul telah dikuasai.

3. sangat subjektif, baik dalam menanyakan, dalam membuat pertanyaan,

sifatnya ataupun dalam cara memeriksa

4. pemeriksaannaya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual

lebih banyak dari penilai.

5. waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
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2. Tes Obyektif

Tes obyektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan

secara obyektif. Dalam penggunaan tes obyektif ini jumlahnya soal yang

diajukan jauh lebih banyak daripada tes essai.Kadang –kadang untuk tes yang

berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30 – 40 soal.

Tes obyektif ada empat macam yaitu :

1. Bentuk benar salah

Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan (statement).Statement tersebut

ada yang benardan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk

menandai masing-masing pernyataanitu dengan melingkari huruf B jika

pernyataan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika

pernyataannya salah.

2. Bentuk menjodohkan

Tes menjodohkan dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan,

mencocokkan,memasangkan, atau menjodohkan. Tes menjodohkan terdiri

atas satu seri pertanyaan dan satu serijawaban.Masing-masing pertanyaan

mempunyai jawaban yang tercantum dalam serijawaban.Tugas murid ialah

mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuaiatau cocok

dengan pertanyaannya.

3. Bentuk isian

Tes biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes

melengkapi. Tes terdiri atas kalimat – kalimat yang ada bagian – bagiannya
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yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid

adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid.

4. Bentuk pilihan ganda

Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang

suatu pengertianyang belum lengkap.Dan untuk melengkapinya harus

memilih satu dari beberapakemungkinan jawaban yang telah disediakan,

atau tes pilihan ganda terdiri atas bagian keterangan dan bagian

kemungkinan jawaban atau alternative (option).Kemugkinan jawaban

(option) terdiri atas atas jawaban benar yaitu kunci jawaban dan beberapa

pengecoh.

Kelebihan dari soal pilihan ganda :

1. Lebih representatif

2. Dalam menilai tester lebih objektif

3. Mengoreksinya mudah

4. Mengoreksinya dapat minta bantuan orang lain

5. Butir-butir soalnya mudah dianalisis, dari segi derajat kesukaran, daya

pembeda, validitas dan relibialitasnya

Kelemahan soal pilhan ganda:

1. Menyusunnya sulit

2. Kurang dapat mengukur atau mengungkap proses berpikir yang tinggi

atau mendalam

3. Terbuka kemungkinan bagi siswa bermain spekulasi
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4. Siswa dapat mudah kerjasama sebab jawabannya mudah meniru

(A,B,C,D,E)

2.5Analisis Butir Soal

Analisis butir soal adalah sebagai suatu proses untuk mengkaji kualitas butir

– butir soal tes obyektif ( butir– butir soal tes uraian atau tes kinerja tidak lazim

dianalisis ).Kegiatan menganalis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus

dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah dibuat.Tugas

melakukan evaluasi terhadap alat pengukuran keberhasilan belajar peserta didik

pada umum dilakukan oleh evaluator.

Menurut Nana Sudjana (2006 : 135) ‘Analisis butir soal atau analisis item

adalah pengkajian pertanyaan – pertanyaan tes agar diperoleh perangkat soal

adalah suatu prosedur sistematis, yang akan memberikan informasi – informasi

yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun’

Menurut Anastasia dan Urbina, (1997: 184) Manfaat Soalyang telah

ditelaahtujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuatguru adalah

untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau

dalampembelajaran. Berdasarkan tujuan ini menurutAnastasi dan Urbina,

(1997:172)mengungkapkan bahwa kegiatan analisis butir soal memiliki banyak

manfaat, di antaranya adalah:

1. Dapatmembantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan.

2. Sangatrelevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang

disiapkan guru untuk siswa di kelas.
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3. Mendukung penulisan butir soal yang efektif.

4. Secara materi dapat memperbaiki tes di kelas.

5. Meningkatkan validitas soal danreliabilitas

Disamping itu, berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa analisis butir soal

adalah:

1. Untuk menentukan soal – soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya.

2. Untuk meningkatkan butir soal melalui tiga komponen analisi yaitu tingkat

kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh, serta meningkatkan pemebelajaran

melalui ambiguitas soal dan ketrampilan tertentu yang menyebabkan peserta

didik sulit.

2.6. Teknik Analisis Butir Soal

Analisis kualitas tes merupakan suatu tahapan yang harus ditempuh untuk

mengetahuiderajat kualitas suatu tes.Dalam penilaian hasil belajar diharapkan tes

dapat menggambarkanhasil yang objektif dan akurat.Dalam melaksanakan analisis

butir soal, pembuat soal dapatmelakukan analisis secara kualitatif, dalam

kaitannya dengan isi dan bentuk, dan analisissecara kuantitatif dalam kaitannya

dengan ciri–ciri statistikanya atau prosedur peningkatansecarajudgmentdan

prosedur peningkatan secara empirik. Analisis kualitatif mencakuppertimbangan

validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif mencakup pengukuran

kesulitan butir soal dan pengukuran daya pembeda (diskriminasi soal)
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Dalam menganalisis soal perlu adaanya suatu prosedur yang sistematis,

yang akan memberikan informasi – informasi yang sangat khusus terhadaap butir

tes yang akan disusun.

Faedah mengadakan analisis soal:

1. Membantu kita dalam mengidentifikasi butir- butir soal yang jelek.

2. Memperoleh informasi yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan

soal – soal untuk kepentingan lebih lanjut.

3. Memperoleh gambaran secara selintas tentang keadaan yang kita susun.

Dalam hal ini tujuan penulis adalah untuk mengidentifikasi butir soal yang

baik, kurang baik dan soal yang jelek. Dengan diadakan analisis butir soal tersebut

diharapkan bisa memperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan

memberikan petunjuk untuk memperbaiki soal yang tidak layak lagi untuk

diujikan dalam tes.

2.7. Analisis Tingkat Kesukaran

Butir-butir item tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai butir item yang

baik apabilabutir - butir tes tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu

mudah. Dengan kata lainderajatkesukaran tes tersebut adalah sedang atau cukup.

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:207)bilangan yang menunjukkan sukar dan

mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran(difficulty index).Indeks

kesukaran butir adalah bilangan yang menunjukkan sukar danmudahnya soal.

Semakin tinggi indeks kesukaran butir maka soal semakin mudah. Soal yangbaik

adalah soal tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Analisis tingkat kesukaran
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soaladalah mengkaji soal-soal dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh

soal-soal manayang termasuk mudah, sedang, dan sukar.

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut

indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 samapai 1,00. Indeks

kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran

0,0 menunjukkan bahwa soal tersebut dikatakan sukar, sebaliknya indeks 1,00

menunjukkan bahwa soal tersebut dikatakan terlalu mudah.

2.8. Analisis Daya Pembeda

Daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu

membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetens, denganpeserta

didik yang belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu.

Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir

soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi

dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi.

Angka akan menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks

diskriminasi, disongkat D (d besar). Seperti halnya indeks kesukaran, indeks

diskriminasi (daya pembeda) ini berkisar antara 0.00 sampai 1,00. Hanya bedanya,

indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif (-), tetapi ada indeks diskriminasi

ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu

soal “terbalik” menunjukkan kualiatas teestee. Yaitu anak pandai disebut bodoh

dan anak bodoh disebut pandai.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis daya pembeda

adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat membedakan

kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami

materi yang diajarkan oleh guru.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, variabel

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran

dan daya pembeda butir soal pilihan ganda ujian sekolah kelas XII dan

pendekatan kualitatif disini digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis soal

pilihan ganda Ujian Sekolah kelas XII mata pelajaran Bahasa Jepang SMA N 5

Magelang berdasarkan tingkat kesukaran dan daya pembeda.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berupa butir soal ujian sekolah kelas XII di

SMA N 5 Magelang.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek penelitian.Dalam penelitian ini

yang menjadi populasinya adalah siswa kelas XII SMA N 5 Magelang.Sampel

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS IV. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dengan menggunakan tekhnik random sampling dengan sampel
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sejumlah 28 siswa pada kelas XIIIPS IV Tahun ajaran 2012-2013 di SMAN 5

Magelang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode

dokumentasi. Data dokumentasi yang langsung bersumber dari guru pengampu

mata pelajaran bahasa Jepang dan guru panitia pelaksanaan Ujian Sekolah kelas

XII.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa tes butir soal Ujian

Sekolah kelas XII mata pelajaran bahasa Jepang. Tes Ujian Sekolah kelas XII ini

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mata pelajaran bahasa

Jepang dari kelas X sampai kelas XII yang sudah dipelajari. Bentuk tes tersebut

berupa tes pilihan ganda.

3.6 Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis butir secara

kualitatif dan kuantitatif. Analisis soal secara kualitatif adalah menelaah butir soal

ujian dengan menggunakan format penelaahan soal yang dilakukan oleh peneliti.

Sedang analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan mengukur

meliputi tingkat kesukaran dan daya pembeda soal.
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Selengkapnya langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini dapat

disajikan sebagai berikut :

1. Analisis Tingkat Kesukaran

Sutedi (2009: )

Analisis Tingkat Kesukaran

TK =
ା



Keterangan:

TK : tingkat kesukaran

BA : jumlah jawaban benar kelompok atas

BB : jumlah jawaban benar kelompok bawah

N : jumlah sampel kelompok atas dan jumlah sampel kelompok bawah

Penafsirannya :

Soal dengan TK : 0,00 – 0,25 = sukar

Soal dengan TK : 0,26 – 0,75 = sedang

Soal dengan TK : 0,76 – 1,00 = mudah

2. Analisis Daya Pembeda

DP =
ି

୬
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Keterangan :

DP : daya pembeda

BA : jumlah jawaban benar kelompok atas

BB : jumlah jawaban benar kelompok bawah

n : jumlah sampel kelompok atas atau kelompok bawah

Penafsirannya :

 soal dengan DP : 0,00 – 0,25 = rendah (lemah)

 soal dengan DP : 0,26 – 0,75 = sedang

 soal dengan DP : 0,76 – 1,00 = tinggi (kuat)

3.7 Sistem Penilaian

Tiap butir soal baik mendapatkan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0untuk

jawaban salah. Setelah didapatkan skor mentah, skor diolah menjadi nilai akhir

dengan rumus sebagai berikut :

N = 100
SM

R

Keterangan :

N= Skor yang dicari atau diharapkan

R = Skor mentah yang dicari responden

SM= Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian berupa hasil

pengumpulan data dan pembahasan.

4.1 Tingkat Kesukaran

5 Magelang Tahun 201

Berikut ini paparan data dari jawaban siswa untuk setiap butir

tingkat kesukaran :

1.

a. おはようございます

b. こんにちは

c. こんばんは

d. ありがとうございます

e. はじめまして

Butir soal nomor 1 mempunyai nilai

tersebut menunjukan bahwa butir soal

soal dengan indeks 0,7

2. Dua puluh tigajika ditulis dalam Bahasa Jepang menjadi....
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian berupa hasil

pengumpulan data dan pembahasan.

Tingkat KesukaranButir Soal Bahasa Jepang Kelas XII

Tahun 2012/2013

Berikut ini paparan data dari jawaban siswa untuk setiap butir

Salam yang sesuai dengan gambar di samping adalah....

おはようございます

こんにちは

こんばんは

ありがとうございます

はじめまして

Butir soal nomor 1 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 1 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah

jika ditulis dalam Bahasa Jepang menjadi....

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian berupa hasil

Idi SMA Negeri

Berikut ini paparan data dari jawaban siswa untuk setiap butir soal pada

Salam yang sesuai dengan gambar di samping adalah....

yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

nomor 1 masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.
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a. にじゅうさん

b. じゅうにさん

c. にじゅうはん

d. にじゅうよん

e. にじゅうまん

Butir soal nomor 2 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 2 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

3. Perintah untuk membacadalam Bahasa Jepang adalah....

a. たって ください

b. よんで ください

c. みて ください

d. すわって ください

e. かいて ください

Butir soal nomor 3 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,625.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 3 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

4. Q: おなまえは。。。ですか。

A: Annisa です。.

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah....

a. なに

b. どこ

c. だれ

d. どの
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e. なん

Butir soal nomor 4 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,75.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 4 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

5. Ka-doko-wa-sunde-B san-ni-imasu. Susunan yang tepat dari kalimat acak

tersebut adalah....

a. B san wa doko ni sunde imasu ka.

b. B san wa doko ni imasu sunde ka.

c. B san ni doko wa sunde imasu ka.

d. B san doko ni sunde wa imasu ka.

e. B san doko wa sunde ni imasu ka.

Butir soal nomor 5 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 5 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

6.

Benda dalam gambar di samping dalam Bahasa Jepang

disebut....

a. ほん

b. じしょ

c. ペン

d. えんぴつ
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e. ノート

Butir soal nomor 6 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 6 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

7. Q: Sore wa nan desu ka?

A: Kore wa jisho desu.

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan percakapan di atas adalah....

A. Benda jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara

B. Benda dekat dengan pembicara dan lawan bicara.

C. Benda jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara.

D. Benda dekat dengan pembicara, jauh dari lawan bicara

E. Benda jauh dari pembicara dan lawan bicara

Butir soal nomor 7 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 1 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

8. Buku wa ... de book desu.

A Eigo

b. Nihon go

c. Indonesia go

d. Kankoku go

e. Chuugoku go

Butir soal nomor 8 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,875.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 8 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.
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9. Kaban ... tsukue ... shita ... arimasu.

a. wa, ni, no

b. wa, no, to

c. wa, no, ni

d. wa, no, desu

e. wa, ni, desu

Butir soal nomor 9 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,686.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 9 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

10. Siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar di ....

a. しょくいんしつ

b. こうちょうしつ

c. ほけんしつ

d. きょうしつ

e. トイレ

Butir soal nomor 10 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,875.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 10 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

11. トイレ は。。。です。Jika lokasi yang dimaksudjauh dari pembicara dan

lawan bicara, maka kata penunjuk keterangan tempat yang digunakan

adalah....

a. そこ

b. あそこ
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c. ここ

d. それ

e. あれ

Butir soal nomor11 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,125.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 11 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25yang merupakan kategori soal sukar.

12. わたし は Toni さん の まえ に います。

Kata yang bercetak tebal berarti....

a. di belakang

b. di sebelah

c. di depan

d. di samping

e. di atas

Butir soal nomor 12 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,813.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 12 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

13. Perhatikan kalender berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 13, 14

MEI 2010

M S S R K J S
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
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MEI 2010

M S S R K J S
30 31

Dalam bahasa Jepang, tanggal yang tercetak tebal adalah...

a. ついたち

b. みっか

c. ようか

d. よっか

e. ふつか

Butir soal nomor 13 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,75.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 13 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

14. Hari “Sabtu” dalam Bahasa Jepang adalah....

a. かようび

b. げつようび

c. すいようび

d. どようび

e. きんようび

Butir soal nomor 14 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,686.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 14 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

15. “Upacara”は なん ようび ですか。

a. かようび です。

b. げつようび です。
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c. どようび です。

d. にちようび です。

e. すいようび です。

Butir soal nomor 15 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 15 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

16. “Kankoku” adalah sebutan dalam Bahasa Jepang untuk negara....

a. China

b. Korea

c. Jepang

d. Thailand

e. Filipina

Butir soal nomor 16 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 16 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

17. Q : がっこう は 。。。から。。。まで ですか。

A : ７がつ から ６がつ まで です。

a. なんにち、なんにち

b. なんようび、なんようび

c. なに、なに

d. なんげつ、なんげつ

e. なんがつ、なんがつ



Butir soal nomor 1

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 1

soal dengan indeks 0,7

18. いま なんじ

a. さんじ です。

b. にじ です。

c. いちじ です。

d. ごじ です。

e. よじ です。

Butir soal nomor 1

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 1

soal dengan indeks 0,7

19. Mata pelajaran たいいく

a. Matematika

b. Sejarah

c. Bahasa Jepang

d. Kimia

e. Olahraga

Butir soal nomor 17 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 17 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal

です か。

です。

です。

です。

です。

です。

Butir soal nomor 18 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 18 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah

たいいく disebut juga....

Bahasa Jepang
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yaitu tingkat kesukaran o,625.Hal

masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal sedang.

yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.
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Butir soal nomor 19 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 19 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

20. にほんご の じゅぎょう は かんたん です。Lawan kata kesan

yang bergaris bawah adalah....

a. おもしろい

b. おいしい

c. つまらない

d. れきし

e. むずかしい

Butir soal nomor 20 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,063.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 20 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25yang merupakan kategori soal sukar.

21. としょしつ で ほん を 。。。。

a. かきます

b. ききます

c. みます

d. よみます

e. かいます

Butir soal nomor 21 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,75.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 21 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.
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22. たろうさん は 。。。 で ほん を よみます。

a. としょしつ

b. しょくいんしつ

c. こちょうしつ

d. ほけんしつ

e. こうてい

Butir soal nomor 22 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,813.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 22 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

23. わたし、ちち、はは。Jumlah anggota keluarga saya adalah....

a. dua orang

b. lima orang

c. tiga orang

d. satu orang

e. empat orang

Butir soal nomor 23 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 23 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

24. あに、わたし、。。。。Kata yang tepat untuk melengkapi frasa tentang

adiklaki-lakidi atas adalah....

a. いもうと

b. おとうと
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c. おとう

d. おにいさん

e. おねえさん

Butir soal nomor 24 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 24 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

25. わたし の ちち。Andi さん の 。。。。

a. はは

b. おかあさん

c. おとうさん

d. おとうとさん

e. おとうと

Butir soal nomor 25 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,5.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 25 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

26. Ani wa nijuuhassai desu. Kata bergaris bawah jika ditulis dengan angka

menjadi ....

a. 27 tahun

b. 25 tahun

c. 29 tahun

d. 30 tahun

e. 28 tahun



Butir soal nomor 26 mempunyai nilai

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor

soal dengan indeks 0,7

27. Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....

a. かいしゃいん

b. りょうし

c. しょうがくせい

d. ぐんじん

e. きょうし

Butir soal nomor

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor

soal dengan indeks 0,7

28. Lawan kata やさしい

a. まじめ

b. きれい

c. きびしい

d. かわいい

e. ハンサム

Butir soal nomor 26 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 26 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah

Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....

かいしゃいん

しょうがくせい

Butir soal nomor 27 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 27 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah

やさしい adalah....
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yaitu tingkat kesukaran 0,813.Hal

masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....

yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.
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Butir soal nomor 28 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 28 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

29. おとうとさん は かわいい です。Arti kosakata yang bergaris bawah

adalah....

a. baik hati

b. Tampan

c. Rajin

d. Cantik

e. Imut

Butir soal nomor 29 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 29 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

30. これ は です。

a. T - シャツ

b. ジャケット

c. スカート

d. シャツ

e. ズボン
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Butir soal nomor 30 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,75.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 30 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

31. Benda dalam gambar di bawah ini dalam Bahasa Jepang disebut....

a. シャツ

b. くつ

c. サンダル

d. くつした

e. ぼうし

Butir soal nomor 31 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran0,625.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 31 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

32. Dalam Bahasa Jepang, sebutan ruang yang dipakai untuk tidur adalah....

a. いま

b. うち

c. だいどころ

d. ホテル

e. へや

Butir soal nomor 32 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,188.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 32 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25yang merupakan kategori soal sukar.
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33. いま に テレビ と エアコン が あります。Kata yang bergaris

bawah berarti....

a. Televisi

b. Radio

c. Komputer

d. AC

e. Sofa

Butir soal nomor 33 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 33 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

34. Uchi wa ookii desu. Arti kata bergaris bawah adalah....

a. Kecil

b. Luas

c. Bersih

d. Besar

e. Sempit

Butir soal nomor 34 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 34 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

35. Q : A さん の うち は おおきい です か。

A :いいえ、。。。です。

a. ふるい

b. せまい
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c. ちいさい

d. きたない

e. くらい

Butir soal nomor 35 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 35 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

36. あさ ごじに おきます。Kata kerja yang bergaris bawah berarti....

a. Tidur

b. Makan

c. Bangun

d. bersih-bersih

e. Beribadah

Butir soal nomor 36 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,875.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 36 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

37. Q: あさ 。。。に 。。。か。

A: よんじ に おきます。

a. なんじかん、おきます

b. なんじ、おきます

c. なにを、おきます

d. なんで、おきます

e. なん、おきます
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Butir soal nomor 37 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,813.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 37 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

38. なんですか。

a. くだもの です。

b. たまご です。

c. ごはん です。

d. さかな です。

e. にく です。

Butir soal nomor 38 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,875.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 38 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

39. これ は 。。。です。

a. ジュース

b. ぎゅうにゅう

c. コーヒ

d. こうちゃ

e. みず
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Butir soal nomor 39 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,813.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 39 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

40. Q: Dono gurai desuka.

A: sajuppun gurai desu.

Arti kata yang bergaris bawah adalah....

a. 20 menit

b. 25 menit

c. 10 menit

d. 15 menit

e. 30 menit

Butir soal nomor 40 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 40 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

41. なんですか。

a. バイク

b. くるま

c. オートバイク

d. バス

e. じてんしゃ



Butir soal nomor

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor

soal dengan indeks 0,7

Perhatikan gambar berikut untuk mengisi tempat dan ke

pada nomor soal 42 dan 43!

42.

a. スーパ

b. いちば

c. モール

d. プール

e. うみ

Butir soal nomor

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor

soal dengan indeks 0,

43.

a. Kaimono shimasu

b. Sakkaa o shimasu

c. Eiga o mimasu

d. Oyogimasu

e. Badominton o shimasu

Butir soal nomor 41 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 41 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah

Perhatikan gambar berikut untuk mengisi tempat dan kegiatan yang dilakukan

pada nomor soal 42 dan 43!

Butir soal nomor 42 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 42 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal

aimono shimasu

akkaa o shimasu

iga o mimasu

adominton o shimasu
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tingkat kesukaran 0,875.Hal

1 masuk dalam tingkat kesukaran

sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

giatan yang dilakukan

yaitu tingkat kesukaran 0,75.Hal

masuk dalam tingkat kesukaran

yang merupakan kategori soal sedang.
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Butir soal nomor 1 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 1 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

44. Q: Nichi-youbi yoku eiga o mimasu ka.

A: Hai, yoku mimasu.

Berdasarkan dialog di atas, A ... menonton film.

a. Jarang

b. Selalu

c. setiap hari

d. kadang-kadang

e. Sering

Butir soal nomor 44 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,875.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 44 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

45. きのう テレビ を みました。Dalam kalimat tersebut, kegiatan

menonton televisi dilakukan....

a. kemarin lusa

b. Kemarin

c. tadi malam

d. minggu lalu

e. bulan lalu
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Butir soal nomor 45 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,625. Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 45 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

46. Saya belajar selama 2 jam. Dalam Bahasa Jepang, kata yang bergaris bawah

ditulis....

a. にじかん

b. よじかん

c. ごじかん

d. さんじかん

e. くじかん

Butir soal nomor 46 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 1.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 46 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

47. Bentuk –mashita dan –te dari kata kerja tabemasu adalah....

a. tabemashita, tabete

b. tabeta, tabete

c. tabemasu, tabete

d. tabemashita, tabemashite

e. tabeta, tabemashite

Butir soal nomor 47 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,25.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 47 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,00 sampai 0,26yang merupakan kategori soal sukar.



47

48. Q : Kinou nani o shimashita ka.

A : Hon o (yomimasu), mizu o (nomimasu).

Kata yang berada dalam kurung seharusnya adalah....

a. yonde, nomimasu

b. yonde, nomimashita

c. yonde, nonde

d. yomimashite, nomimashita

e. yomimashite, nonda

Butir soal nomor 48 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,313.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 48 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

49. これ は 。。。 です。

a. シーヂ

b. ズボン

c. くつ

d. カメラ

e. かばん

Butir soal nomor 49 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,938.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 49 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,76 sampai 1,00yang merupakan kategori soal mudah.

50.
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Nike 3

Nikon 2

Rodenstock 1

Levi’s 4

Kamera wa nan gai ni arimasu ka.

a. nangai ni arimasu

b. sangai ni arimasu

c. ikkai ni arimasu

d. chika ikkai ni arimasu

e. nikai ni arimasu

Butir soal nomor 50 mempunyai nilai TK yaitu tingkat kesukaran 0,438.Hal

tersebut menunjukan bahwa butir soal nomor 50 masuk dalam tingkat kesukaran

soal dengan indeks 0,26 sampai 0,75yang merupakan kategori soal sedang.

Berdasarkan paparan tingkat kesukaran pada setiap butir soal di atas dapat

dibuat hasil tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Tingkat Kesukaran Tes Kelas XII IPS 4

No

Soal

Jawaban Benar

Kelompok Atas

Jawaban Benar

Kelompok

Bawah

Setengah

jumlah

siswa

Tingkat

kesukaran
Keterangan

1 8 7 16 0,938 Mudah
2 8 7 16 0,938 Mudah
3 6 4 16 0,625 Sedang
4 5 7 16 0,75 Sedang
5 8 8 16 1 Mudah
6 8 8 16 1 Mudah
7 6 3 16 0,563 Sedang
8 7 7 16 0,875 Mudah
9 8 3 16 0,686 Sedang

10 7 7 16 0,875 Mudah
11 2 0 16 0,125 Sukar
12 8 5 16 0,813 Mudah
13 8 4 16 0,75 Sedang
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14 8 3 16 0,686 Sedang
15 8 8 16 1 Mudah
16 8 7 16 0,938 Mudah
17 8 2 16 O,625 Sedang
18 8 8 16 1 Mudah
19 7 8 16 0,938 Mudah
20 1 0 16 0,063 Sukar
21 8 4 16 0,75 Sedang
22 8 5 16 0,813 Mudah
23 8 7 16 0,938 Mudah
24 8 7 16 0,938 Mudah
25 6 2 16 0,5 Sedang
26 6 7 16 0,813 Mudah
27 8 7 16 0,938 Mudah
28 8 7 16 0,938 Mudah
29 8 8 16 1 Mudah
30 8 4 16 0,75 Sedang
31 8 2 16 0,625 Sedang
32 3 0 16 0,188 Sukar
33 8 8 16 1 Mudah
34 8 7 16 0,938 Mudah
35 8 7 16 0,938 Mudah
36 8 6 16 0,875 Mudah
37 8 5 16 0,813 Mudah
38 8 6 16 0,875 Mudah
39 8 5 16 0,813 Mudah
40 8 8 16 1 Mudah
41 8 6 16 0,875 Mudah
42 8 4 16 0,75 Sedang
43 8 4 16 0,75 Sedang
44 8 6 16 0,875 Mudah
45 4 6 16 0,625 Sedang
46 8 8 16 1 Mudah
47 3 1 16 0,25 Sukar
48 3 2 16 0,313 Sedang
49 8 7 16 0,938 Mudah
50 5 2 16 0,438 Sedang

Dari 50 butir soal semester yang yang di buat oleh guru dan di kerjakan

oleh siswa pada tanggal 09Juni 2012 kelas XI BAHASA 2 mata pelajaran Bahasa

Jepang dapat diketahui adanya tingkat kesukaran dan di masukan dalam tabel

sebagai berikut:



50

Tabel Kategori Tingkat Kesukaran Soal Bahasa JepangKelas XII

Analisis
Tingkat

Kesukaran

KATEGORI JUMLAH KETERANGAN NO SOAL

Mudah 32
1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 43, 44, 46, 49

Sedang 14
3, 4, 9, 13, 14, 17, 21, 25, 30, 31. 42, 45,

48, 50

Sukar 4 11, 20, 32, 47

Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari segi tingkat

kesukarannya seperti sudah dikemukakan di atas, maka tindak lanjut yang perlu

dilakukan oleh penguji adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk butir soal yang berdasarkan hasil analisis termasuk dalam

kategori baik (dalam arti tingkat kesukaran butir soalnya cukup atau sedang),

sebaiknya butir soal tersebut segera dicatat dalam buku bank soal. Selanjutnya

butir-butir soal tersebut dapat digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar pada

waktu yang akan datang.

Kedua, untuk butir soal yang termasuk kategori terlalu mudah, ada tiga

kemungkinan tindak lanjutnya (1) butir soal tersebut dibuang dan tidak akan

digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang (2) diteliti ulangsecara

cermat guna mengetahuifaktor yang menyebabkan dengan mudah dapat dijawab

oleh hampir seluruh peserta teskarena ada kemungkinan option atau alternatif

pada butir soal yang digunakan “terlalu kentara” atau terlalu mudah diketahui oleh
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peserta tes.Disini penguji harus berusaha memperbaiki atau menggantinya dengan

pilihan yang lain sehingga kunci jawaban dengan pengecoh sulit dibedakan oleh

peserta tes.Setelah dilakukan perbaikan, butir soaltersebutdigunakan lagi pada tes

hasil belajar berikutnya, guna mengetahui apakah tingkat kesukaran butir soal

tersebut menjadi lebih baik atau tidak dari tes sebelumnya (3) butir soal yang

terlalu mudah masih bisa dimanfaatkan, yaitudimanfaatkan pada tes-tes yang

sifatnya longgar atau bersifat formalitas, dalam arti sebagian besar peserta tes

akan dinyatakan lulus dalam tes tersebut.

Berdasarkan hasil analisis diatas, kualitas soal yang dibuat oleh guru

Bahasa Jepang SMAN 5 Magelang masih kurang baik karena tidak adanya

proporsi kategori tingkat kesukaran soal yang seimbang. Terhitung pada soal

tersebut hanya terdapat soal dengan kategori mudah dan sedang yaitu, 30 soal

kategori mudah, 14 soal kategori sedang dan 4 soal kategori sukar.

4.2 Daya Pembeda Butir Soal Bahasa Jepang Kelas XIIdiSMA N 5

Magelang Tahun 2012/2013

Tabel Analisis Daya Pembeda Tes Kelas XII IPS

No

Soal

Jawaban Benar

Kelompok Atas

Jawaban Benar

Kelompok

Bawah

Setengah

jumlah

siswa

Indeks daya

pembeda
Keterangan

1 8 7 16 0,063 Rendah
2 8 7 16 0,063 Rendah
3 6 4 16 0,125 Rendah
4 5 7 16 -0,125 Rendah
5 8 8 16 0 Rendah
6 8 8 16 0 Rendah
7 6 3 16 0,188 Rendah
8 7 7 16 0 Rendah
9 8 3 16 0,313 Sedang
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10 7 7 16 0 Rendah
11 2 0 16 0,125 Rendah
12 8 5 16 0,188 Rendah
13 8 4 16 0,25 Sedang
14 8 3 16 0,313 Sedang
15 8 8 16 0 Rendah
16 8 7 16 0,063 Rendah
17 8 2 16 0,375 Sedang
18 8 8 16 0 Rendah
19 7 8 16 -0,063 Rendah
20 1 0 16 0,063 Rendah
21 8 4 16 0,25 Sedang
22 8 5 16 0,188 Rendah
23 8 7 16 0,063 Rendah
24 8 7 16 0,063 Rendah
25 6 2 16 0,25 Sedang
26 6 7 16 -0,063 Rendah
27 8 7 16 0,063 Rendah
28 8 7 16 0,063 Rendah
29 8 8 16 0 Rendah
30 8 4 16 0,25 Sedang
31 8 2 16 0,375 Sedang
32 3 0 16 0,188 Rendah
33 8 8 16 0 Rendah
34 8 7 16 0,063 Rendah
35 8 7 16 0,063 Rendah
36 8 6 16 0,125 Rendah
37 8 5 16 0,188 Rendah
38 8 6 16 0,125 Rendah
39 8 5 16 0,188 Rendah
40 8 8 16 0 Rendah
41 8 6 16 0,125 Rendah
42 8 4 16 0,25 Sedang
43 8 4 16 0,25 Sedang
44 8 6 16 0,125 Rendah
45 4 6 16 -0,125 Rendah
46 8 8 16 0 Rendah
47 3 1 16 0,125 Rendah
48 3 2 16 0,063 Rendah
49 8 7 16 0,063 Rendah
50 5 2 16 0,188 Rendah

Berdasarkan tabeldi atas, dapat diuraikan hasil analisis daya pembeda

soal sebagai berikut :

Butir soal nomor 1
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Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor2

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor3

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (6 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor4

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) -0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai
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0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (5 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor5

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor6

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor7

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (6 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (3 peserta).
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Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor8

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(7 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor9

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,313dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,25 sampai

0,75. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (3 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor10

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (7 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.
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Butir soal nomor 11

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (2 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (0 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 12

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (5 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 13

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 14
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Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,313dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,25 sampai

0,75. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (3 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 15

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 16

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 17

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,375dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,25 sampai
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0,75. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (2 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 18

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor 19

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) -0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (7 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor20

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (1 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (0 peserta).
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Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor21

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor22

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (5 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor23

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.
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Butir soal nomor24

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor25

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (6 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (2 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor26

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) -0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (6 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor27
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Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor28

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor29

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor30

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai
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0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor31

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,375dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,25 sampai

0,75. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (2 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor32

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (3 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (0 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor33

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti
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ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor34

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor35

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor36

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (6 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.
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Butir soal nomor37

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (5 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor38

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (6 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor39

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (5 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor40
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Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti

ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor41

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (6 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor42

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor43

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,25dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai
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0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (4 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor44

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (6 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor45

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) -0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (4 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (6 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor46

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0dan termasuk soal kategori

rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai 0,25. Hal

tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar kelompok atas

(8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (8 peserta). Butir soal seperti
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ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor47

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,125dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (3 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (1 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor48

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (3 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (2 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Butir soal nomor49

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,063dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (8 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (7 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.
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Butir soal nomor50

Butir soal yang memilikidaya pembeda (DP) 0,188dan termasuk soal

kategori rendah yaitu klasifikasi daya pembeda soal dengan indeks 0,00 sampai

0,25. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya selisih antara penjawab benar

kelompok atas (5 peserta) dengan penjawab benar kelompok bawah (2 peserta).

Butir soal seperti ini perlu diperbaiki atau diganti karena tidak bisa membedakan

siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai.

Dari hasil analisis daya pembeda di atas, dapat diketahui bahwa dari 50

soal yang di analisisterdapat 29soal kategori jelek, 18kategori cukup, dan 3soal

kategori baikdan dimasukan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11, Kategori Daya Pembeda Soal Bahasa JepangKelas XI BAHASA

Analisis
Daya

Pembeda

KATEGORI JUMLAH KETERANGAN NO SOAL

Jelek 29
1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20,

23, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 37,40, 41,
42,43, 44, 46, 48, dan 49

Cukup 18
3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 31,

33, 35, 38, 39, 45, 47, dan 50
Baik 3 11, 28, dan 30

Dari data diatasbutir soal dengan kategori jelek sebaiknya dibuang atau

direvisi, artinya soal pilihan ganda yang dibuat oleh guru masih perlu ditingkatkan

kualitasnya sehingga benar-benar mampu membedakan antara siswa yang pandai

dan siswa yang kurang pandai.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yangterdapat

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis daya pembeda soal , dapat digolongkan bahwa 29

soal kriteria jelek, 18 soal kriteria cukup dan 3 soal kriteria baik. Sehingga

berdasarkan daya pembeda pada soal ujian sekolah tersebut mengalami

kesulitan untuk membedakan antara siswa pandai dan siswa kurang pandai.

2. Berdasarkan hasil taraf tingkat kesukaran butir soal ujian sekolah mata

pelajaran bahasa Jepang kelas XII SMA Negeri 5 Magelang tahun pelajaran

2012/2013 dari jumlah 50 soal yang dikerjakan siswa, 30soal kriteria mudah,

14 soal kriteria sedang dan 4 soal kriteria sukar. Soal siswa ini bagi kelas XII

SMA N 5 Magelang dianggap mudah, karena hampir seluruh siswa dapat

mengerjakan soal ujian sekolah tesebut. Untuk itu perlu adanya perbaikan

dalam pembuatan butir soal, dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan

sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini dapat disampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Diharapkan ada kebijakan dari sekolah tentang keharusan bagi guru untuk

menganalisis butir soal sebelum soal digunakan untuk mengukur kemampuan



70

siswa dan kebijakan ini benar – benar disosialisasikan semua guru mata

pelajaran, termasuk guru mata pelajaran bahasa Jepang.

2. Diharapkan sering mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan

skill keterampilan guru dalam membuat soal maupun dalam menganalisis

soal.
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A. Pilihlah jawaban yang paling tep
huruf A, B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia!

51.

A. おはようございます

B. こんにちは

C. こんばんは

D. ありがとうございます

E. はじめまして

52. Dua puluh tiga jika ditulis dalam Bahasa

A. にじゅうさん

B. じゅうにさん

C. にじゅうはん

D. にじゅうよん

E. にじゅうまん

53. Perintah untuk membaca

A. たって ください

B. よんで ください

C. みて ください

D. すわって ください

E. かいて ください

54. Q: おなまえは。。。ですか。

A: Annisa です。.

Kata tanya yang tepat untuk

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada
huruf A, B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia!

Salam yang sesuai dengan gambar di samping adalah....

おはようございます

こんにちは

こんばんは

ありがとうございます

はじめまして

jika ditulis dalam Bahasa Jepang menjadi....

にじゅうさん

じゅうにさん

にじゅうはん

にじゅうよん

にじゅうまん

membaca dalam Bahasa Jepang adalah....

ください

ください

ください

ください

ください

おなまえは。。。ですか。

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah....

at dengan memberi tanda silang pada
huruf A, B, C, D, atau E pada lembar jawab yang tersedia!

Salam yang sesuai dengan gambar di samping adalah....



A. なに

B. どこ

C. だれ

D. どの

E. なん

55. Ka-doko-wa-sunde-B san-ni-imasu. Susunan yang tepat dari kalimat acak

tersebut adalah....

A. B san wa doko ni sunde imasu ka.

B. B san wa doko ni imasu sunde ka.

C. B san ni doko wa sunde imasu ka.

D. B san doko ni sunde wa imasu ka.

E. B san doko wa sunde ni imasu ka.

56.

Benda dalam gambar di samping dalam Bahasa Jepang

disebut....

A. ほん

B. じしょ

C. ペン

D. えんぴつ

E. ノート

57. Q: Sore wa nan desu ka?

A: Kore wa jisho desu.

Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan percakapan di atas adalah....

A. Benda jauh dari pembicara, jauh dari lawan bicara



B. Benda dekat dengan pembicara dan lawan bicara.

C. Benda jauh dari pembicara, dekat dengan lawan bicara.

D. Benda dekat dengan pembicara, jauh dari lawan bicara

E. Benda jauh dari pembicara dan lawan bicara

58. Buku wa ... de book desu.

A. Eigo

B. Nihon go

C. Indonesia go

D. Kankoku go

E. Chuugoku go

59. Kaban ... tsukue ... shita ... arimasu.

A. wa, ni, no

B. wa, no, to

C. wa, no, ni

D. wa, no, desu

E. wa, ni, desu

60. Siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar di ....

A. しょくいんしつ

B. こうちょうしつ

C. ほけんしつ

D. きょうしつ

E. トイレ

61. トイレ は。。。です。Jika lokasi yang dimaksud jauh dari pembicara

dan lawan bicara, maka kata penunjuk benda yang digunakan adalah....

A. そこ

B. あそこ

C. ここ



D. それ

E. あれ

62. わたし は Toni さん の まえ に います。

Kata yang bercetak tebal berarti....

A. di belakang

B. di sebelah

C. di depan

D. di samping

E. di atas

63. Perhatikan kalender berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 13, 14

MEI 2010

M S S R K J S

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

Dalam bahasa Jepang, tanggal yang tercetak tebal adalah...

A. ついたち

B. みっか

C. ようか

D. よっか

E. ふつか

64. Hari “Sabtu” dalam Bahasa Jepang adalah....

A. かようび



B. げつようび

C. すいようび

D. どようび

E. きんようび

65. “Upacara” は なん ようび ですか。

A. かようび です。

B. げつようび です。

C. どようび です。

D. にちようび です。

E. すいようび です。

66. “Kankoku” adalah sebutan dalam Bahasa Jepang untuk negara....

A. China

B. Korea

C. Jepang

D. Thailand

E. Filipina

67. Q: がっこう は 。。。から。。。まで ですか。

A: ７がつ から ６がつ まで です。

A. なんにち、なんにち

B. なんようび、なんようび

C. なに、なに

D. なんげつ、なんげつ

E. なんがつ、なんがつ

68. いま なんじ です か。



A. さんじ です。

B. にじ です。

C. いちじ です。

D. ごじ です。

E. よじ です。

69. Mata pelajaran たいいく

A. Matematika

B. Sejarah

C. Bahasa Jepang

D. Kimia

E. Olahraga

70. にほんご の

yang bergaris bawah adalah....

A. おもしろい

B. おいしい

C. つまらない

D. れきし

E. むずかしい

71. としょしつ で

です。

です。

です。

です。

です。

たいいく disebut juga....

Bahasa Jepang

じゅぎょう は かんたん です。Lawan kata kesan

yang bergaris bawah adalah....

で ほん を 。。。。

Lawan kata kesan



A. かきます

B. ききます

C. みます

D. よみます

E. かいます

72. たろうさん は 。。。 で ほん を よみます。

A. としょしつ

B. しょくいんしつ

C. こちょうしつ

D. ほけんしつ

E. こうてい

73. わたし、ちち、はは。Jumlah anggota keluarga saya adalah....

A. dua orang

B. lima orang

C. tiga orang

D. satu orang

E. empat orang

74. あに、わたし、。。。。Kata yang tepat untuk melengkapi frasa tentang

adik laki-laki di atas adalah....

A. いもうと

B. おとうと

C. おとう

D. おにいさん

E. おねえさん

75. わたし の ちち。Andi さん の 。。。。



A. はは

B. おかあさん

C. おとうさん

D. おとうとさん

E. おとうと

76. Ani wa nijuuhassai

menjadi ....

A. 27 tahun

B. 25 tahun

C. 29 tahun

D. 30 tahun

E. 28 tahun

77. Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....

A. かいしゃいん

B. りょうし

C. しょうがくせい

D. ぐんじん

E. きょうし

78. Lawan kata やさしい

A. まじめ

B. きれい

C. きびしい

D. かわいい

E. ハンサム

おとうとさん

nijuuhassai desu. Kata bergaris bawah jika ditulis dengan angka

Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....

かいしゃいん

しょうがくせい

やさしい adalah....

desu. Kata bergaris bawah jika ditulis dengan angka

Profesi seperti dalam gambar di bawah ini, dalam Bahasa Jepang disebut....



79. おとうとさん は かわいい です。Arti kosakata yang bergaris bawah

adalah....

A. baik hati

B. Tampan

C. Rajin

D. Cantik

E. Imut

80. これ は です。

A. T - シャツ

B. ジャケット

C. スカート

D. シャツ

E. ズボン

81. Benda dalam gambar di bawah ini dalam Bahasa Jepang disebut....

A. シャツ

B. くつ

C. サンダル

D. くつした

E. ぼうし

82. Dalam Bahasa Jepang, sebutan ruang yang dipakai untuk tidur adalah....

A. いま



B. うち

C. だいどころ

D. ホテル

E. へや

83. いま に テレビ と エアコン が あります。Kata yang bergaris

bawah berarti....

A. Televisi

B. Radio

C. Komputer

D. AC

E. Sofa

84. Uchi wa ookii desu. Arti kata bergaris bawah adalah....

A. Kecil

B. Luas

C. Bersih

D. Besar

E. Sempit

85. Q: A さん の うち は おおきい です か。

A: いいえ、。。。です。

A. ふるい

B. せまい

C. ちいさい

D. きたない

E. くらい



86. あさ ごじに おきます。Kata kerja yang bergaris bawah berarti....

A. Tidur

B. Makan

C. Bangun

D. bersih-bersih

E. Beribadah

87. Q: あさ 。。。に 。。。か。

A: よんじ に おきます。

A. なんじかん、おきます

B. なんじ、おきます

C. なにを、おきます

D. なんで、おきます

E. なん、おきます

88. なん です か。

A. くだもの です。

B. たまご です。

C. ごはん です。

D. さかな です。

E. にく です。

89. これ は 。。。です。



A. ジュース

B. ぎゅうにゅう

C. コーヒ

D. こうちゃ

E. みず

90. Q: どの ぐらい です か。

A: さんじゅっぷん ぐらい です。

Arti kata yang bergaris bawah adalah....

A. 20 menit

B. 25 menit

C. 10 menit

D. 15 menit

E. 30 menit

91. なん です か。

A. バイク

B. くるま

C. オートバイク

D. バス

E. じてんしゃ

Perhatikan gambar berikut untuk mengisi tempat dan kegiatan yang dilakukan

pada nomor soal 42 dan 43!



92.

A. スーパ

B. いちば

C. モール

D. プール

E. うみ

93.

A. かいもの します

B. サッカー を

C. えいが を

D. およぎます

E. バドミントン

94. Q: Nichi-youbi yoku eiga o mimasu ka.

A: Hai, yoku mimasu

Berdasarkan dialog di atas, A ... menonton film.

A. Jarang

B. Selalu

C. setiap hari

D. kadang-kadang

E. Sering

95. きのう テレビ

menonton televisi dilakukan....

A. kemarin lusa

します

を します

みます

バドミントン を します

youbi yoku eiga o mimasu ka.

yoku mimasu.

Berdasarkan dialog di atas, A ... menonton film.

kadang

テレビ を みました。Dalam kalimat tersebut, kegiatan

televisi dilakukan....

Dalam kalimat tersebut, kegiatan



B. Kemarin

C. tadi malam

D. minggu lalu

E. bulan lalu

96. Saya belajar selama 2 jam. Dalam Bahasa Jepang, kata yang bergaris bawah

ditulis....

A. にじかん

B. よじかん

C. ごじかん

D. さんじかん

E. くじかん

97. Bentuk –mashita dan –te dari kata kerja tabemasu adalah....

A. tabemashita, tabete

B. tabeta, tabete

C. tabemasu, tabete

D. tabemashita, tabemashite

E. tabeta, tabemashite

98. Q: Kinou nani o shimashita ka.

A: Hon o (yomimasu), mizu o (nomimasu).

Kata yang berada dalam kurung seharusnya adalah....

A. yonde, nomimasu

B. yonde, nomimashita

C. yonde, nonde

D. yomimashite, nomimashita

E. yomimashite, nonda

99. これ は 。。。 です。



A. シーヂ

B. ズボン

C. くつ

D. カメラ

E. かばん

100.

Nike 3

Nikon 2

Rodenstock 1

Levi’s 4

Kamera wa nan gai ni arimasu ka.

A. nangai ni arimasu

B. sangai ni arimasu

C. ikkai ni arimasu

D. chika ikkai ni arimasu

E. nikai ni arimasu



DAFTAR HURUF HIRAGANA DAN KATAKANA

A I U E O A I U E O

あ い う え お ア イ ウ エ オ

K G か き く け こ K カ キ ク ケ コ

S Z さ し す せ そ S サ シ ス セ ソ

T D た ち つ て と T タ チ ツ テ ト

N な に ぬ ね の N ナ ニ ヌ ネ ノ

H B は ひ ふ へ ほ H ハ ヒ フ ヘ ホ

M ま み む め も M マ ミ ム メ モ

Y や ゆ よ Y ヤ ユ ヨ

R ら り る れ ろ R ラ リ ル レ ロ

W わ を W ワ ヲ

n ん n ン
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