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ABSTRAK 

 

Pramana, Yanuar Arif. 2013. Aplikasi Analisis Butir Soal Menggunakan 

Microsoft Office Excel 2010. Skripsi, Program Studi Pendidikan Tekni Elektro 

S1 Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dr. 

Eko Supraptono, M.Pd., Fedy Setio Pribadi, S.Pd, M.T. 

Kata Kunci : Aplikasi, Analisis Butir Soal, Microsoft Office Excel 2010, Macro Excel 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan salah satu “kewajiban bagi setiap 

guru”.Dikatakan kewajiban karena setiap guru pada akhirnya harus dapat 

memberikan informasi kepada lembaganya ataupun kepada siswa itu sendiri tentang 

bagaimana dan sejauhmana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai siswa 

terhadap materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah 

diberikan.Pekerjaan menganalisis hasil ulangan harian atau ulangan akhir semester 

bagi guru tentu banyak menyita waktu untuk melaksanakannya.Sehingga belum 

semua guru yang mampu melaksanakan analisis untuk semua hasil ulangan maupun 

hasil ujian. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat saat ini, analisis terhadap butir soal dapat dilakukan menggunakan program 

komputer yang sudah dikenal untuk menganalisis soal, misalnya menggunakan 

microsoft excel. Program ini sudah memasyarakat karena hampir disetiap unit 

komputer telah tersedia program microsoft excel sehingga mudah untuk 

menggunakannya 

Metode penelitian yang digunakan adalah R&D (Research and Development), 

dengan metode pengumpulan data angketyang digunakan untuk mengetahui apakah 

Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Menggunakan Microsoft Office  Excel 

2010 mempunyai desain yang sesuai dan mudah digunakan guru. Aplikasi ini 

diujicobakan pada responden pakar dan Guru SMK di Karangawen, Demak.Metode 

analisis data menggunakan metode deskriptif prosentase. 

Ujicoba yang telah dilakukan, menurut uji pakar, diperoleh nilai presentase 

83,33% untuk seluruh aspek, yang masuk pada kategori sangat baik, menurut hasil 

ujicoba terbatas diperoleh presentase 85,03% juga untuk seluruh aspek yang dinilai. 

Uji coba sebenarnya memperoleh presentase keseluruhan 85,26%, yang masuk dalam 

kategori sangat baik, dari data yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Menggunakan Microsoft Office  Excel 

2010 mempunyai desain yang sesuai dan mudah digunakan guru untuk menganaliis 

soal pilihan ganda. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, Keberhasilan proses pendidikan secara langsung akan 

berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut. Salah satu 

indikator kualitas pendidikan yang baik adalah lulusannya yang berkompeten atau 

kompetensi lulusan. Kompetensi merupakan fungsi dari banyak variabel antara 

lain kemampuan peserta didik, kemampuan pendidik, fasilitas, manajemen dan 

perkembangan pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran guru harus melakukan 

evaluasi pembelajaran, Evaluasi merupakan salah satu komponen dari kurikulum. 

Kurikulum yang berlaku saat ini adalah KTSP yang merupakan singkatan dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Berlakunya KTSP sekarang 

ini memberikan keleluasaan guru dalam melakukan penilaian mulai dari 

perencanaan sampai pelaksanaan termasuk dalam menyusun soal tes.Butir soal 

yang disusun harus mencakup seluruh kurikulum, yang kompetensi dasarnya 

harus dicapai. 
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Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa 

sering ditemui siswa yang tergolong pintar dan aktif di dalam kelas tetapi pada 

saat pelaksanaan ujian hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan 

kemampuan sehari – harinya. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi 

perolehan hasil belajar siswa adalah kualitas soal yang digunakan untuk ujian atau 

tes. Kualitas soal yang jelek dimungkinkan karena kurangnya pengalaman atau 

kemampuan guru sebagai pengembang tes.Menurut Mardapi (2008 : 37) ada 

sembilan langkah yang perlu ditempuh guru dalam mengembangkan tes hasil atau 

prestasi belajar, yaitu : 1. menyusun spesifikasi tes, 2. menulis soal tes, 3. 

menelaah soal tes, 4. melakukan uji coba tes, 5. menganalisis butir soal, 6. 

memperbaiki tes, 7. merakit tes, 8. melaksanakan tes, 9. menafsirkan hasil tes. 

Berdasarkan hasil observasi awal, para guru di setiap sekolah  sudah 

melaksanakan tahap – tahap pengembangan tes tersebut diatas. Namun, pada 

tahap analisis butir soal, guru merasa repot, sulit, dan sebagainya. 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan salah satu “kewajiban bagi 

setiap guru”.Dikatakan kewajiban karena setiap guru pada akhirnya harus dapat 

memberikan informasi kepada lembaganya ataupun kepada siswa itu sendiri 

tentang bagaimana dan sejauhmana penguasaan dan kemampuan yang telah 

dicapai siswa terhadap materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata 

pelajaran yang telah diberikan.Pekerjaan menganalisis hasil ulangan harian atau 

ulangan akhir semester bagi guru tentu banyak menyita waktu untuk 

melaksanakannya.Sehingga belum semua guru yang mampu melaksanakan 

analisis untuk semua hasil ulangan maupun hasil ujian. 
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Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

saat ini, analisis terhadap butir soal dapat dilakukan menggunakan program 

komputer yang sudah dikenal untuk menganalisis soal, misalnya menggunakan 

microsoft excel. Program ini sudah memasyarakat karena hampir disetiap unit 

komputer telah tersedia program microsoft excel sehingga mudah untuk 

menggunakannya , microsoft excel merupakan program spreadsheet atau 

pengolahan angka yang sudah sangat populer dan penggunaanya relatif mudah, 

dengan microsoft excel kita dapat dengan mudah memasukan data, menganalisa 

dan memprosesnya sehingga mendapatkan laporan yang diinginkan. Berdasarkan 

latar belakang diatas penulis berinisiatif untuk mengambil judul “Penggunaan 

Aplikasi Microsoft Office Excel 2010 Untuk Menganalisis Butir Soal Pilihan 

Ganda”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

(1) Bagaimanakah Rekayasa MicrosoftOffice Excel 2010 sebagai alat untuk  

membantu pendidik dalam melakukan analisis butir soal pilihan ganda ? 

(2) Apakah Aplikasi ini sudah mempunyai desain yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna ? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Menghindari berkembangnya permasalahan secara luas dalam penelitian ini, 

maka penulis memberi batasan masalah yaitu : 

(1) Bagaimana cara menggunakan Aplikasi analisis butir soal menggunakan 

MicrosoftOffice Excel 2010 agar dapat membantu pendidik dalam 

melakukan analisis butir soal. 

(2) Pengujian aplikasi ini hanya meliputi pengujian kelayakan aplikasi. 

(3) Analisis butir soal dibatasi dengan menggunakkan MicrosoftOffice Excel 

2010. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah:  

(1) Menyusun perangkat berbasis MicrosoftOffice Excel 2010 sebagai alat 

yang dapat membantu pendidik dalam melakukan analisis butir soal 

pilihan ganda. 

(2) Menghasilkan sebuah aplikasi analisis butir soal pilihan ganda yang 

mempunyai desain yang sesuai kebutuhan dan menarik digunakan  oleh 

pendidik. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, 

diantaranya:  

(1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

yang telah didapat selama kuliah terutama penguasaan konsep analisis 

butir soal melalui program komputerisasi sehingga terciptanya wacana 

ilmiah 

(2) Bagi pendidik, dapat bermanfaat bagi pendidik dalam menyusun soal 

yang berkualitas. 

(3) Bagi peserta didik, dengan kualitas soal yang baik diharapkan peserta 

didik dapat mengerjakkan soal secara maksimal sehingga dapat 

dibedakkan peserta didik yang benar – benar cakap dan kurang cakap. 

(4) Manfaat teoritis, menambah referensi dalam menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul penelitian, adanya penegasan istilah digunakan sebagai 

penyamaan pemahaman mengenai arti judul penilitian : 

(1) Aplikasi / Software 

Nama lain dari aplikasi adalah software atau sering disebut juga dengan 

perangkat lunak . Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka 

sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat 
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keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara 

langsung manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh 

dan dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak 

berwujud benda namun  bisa untuk dioperasikan. 

Pengertian software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang 

disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh 

komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan 

suatu perintah. Melalui software inilah suatu komputer dapat menjalankan 

suatu perintah. 

(2) Analisis butir soal 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan 

ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi 

dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. 

Tujuan penelaahan adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal 

agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan.Tujuan analisis 

butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau 

membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi 

diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum memahami materi yang 

telah diajarkan (Aiken, 1994: 63). 

Menurut Sudjana (2011: 135) analisis butir soal atau analisis item adalah 

pengkajian pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang 
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memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat memperoleh gambaran yang 

sebenarnya tentang prestasi siswa. Analisis butir soal adalah sebuah metode 

atau cara menelaah yang dilakukan kepada butir soal secara sistematis agar 

mendapatkan gambaran tentang butir soal tersebut.  

Dalam analisis soal terdapat dua jenis kegiatan yang minimal harus 

dilaksanakan, yakni analisis tingkat kesukaran soal dan analisis daya 

pembeda. Soal adalah alat untuk mengukur sebuah kompetensi yang menjadi 

tujuan dari pembelajaran.Karakteristik soal yang digunakan untuk sebuah 

pengujian merupakan sebuah keharusan bagi peneliti untuk diketahui agar 

penilaian terhadapapa yang diteliti dapat dipertanggungjawabkan 

(3) Microsoft Office Excel 

Microsoft excel atau Microsoft office excel adalah sebuah program 

aplikasi lembar kerjaspreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh 

microsoft corporation untuk sistem operasi microsoft windows. Aplikasi ini 

memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang, dengan menggunakan 

strategi marketingmicrosoft yang agresif, menjadikan microsoft excel 

sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam 

komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan 

program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak. 

1.7 Sistematika 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: 
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(1) Bagian Awal, terdiri dari: halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar 

tabel dan daftar lampiran. 

(2) Bagian Isi terdiri dari: 

a. BAB I PENDAHULUAN; berisi latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika skripsi. 

b. BAB II LANDASAN TEORI; berisi teori-teori, dan kerangka 

berpikir, hipotesis. 

c. BAB III METODE PENELITIAN; berisi desain penelitian, populasi, 

sampel, subjek dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, 

metode analisis data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN; berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

e. BAB V PENUTUP; berisi kesimpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi  Aplikasi 

Dunia teknologi dan informasi saat ini sedang berkembang sangat pesat, 

terutama perkembangan komputer, dalam dunia komputerisasi ini kita sering 

mendengar kata aplikasi. Sebenarnya apa sih aplikasi itu? Ada yang mengatakan 

bahwa tanpa aplikasi, maka suatu komputer tidak dapat digunakan atau dioperasikan. 

Nama lain dari aplikasi adalah software atau sering disebut juga dengan 

perangkat lunak . Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun 

berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah 

komponen yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh secara langsung oleh 

manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara 

fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda namun  

bisa untuk dioperasikan. 

Pengertian software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang 

disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu 

dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui 

software inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. 
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2.1.1 Jenis – jenis Aplikasi / Software 

2.1.1.1 Software berbayar 

Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk 

tujuan komersil, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan 

software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang 

mendistribusikannya. pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya 

tidak diijinkan untuk menyebarluaskan softwaretersebut secara bebas tanpa ijin dari 

penerbitnya. contoh software berbayar ini misalnya adalah sistem microsoft windows, 

microsoft office, adobe photoshop, dan lain-lain. 

2.1.1.2 Freeware 

Freewareatau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer yang 

berhak cipta dan gratis digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari shareware yang 

mewajibkan penggunanya membayar (misalnya setelah jangka waktu percobaan 

tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan).Para pengembang perangkat gratis 

seringkali membuat perangkat gratis freeware “untuk disumbangkan kepada 

komunitas”, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai 

pengembang dan memiliki kontrol terhadap pengembangan selanjutnya.Freeware 

juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa biaya 

tambahan.Sebuah contoh utama adalah suite browser dan mail client dan mozilla 

news, juga didistribusikan di bawah GPL (General Public License). 
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2.1.1.3 Aplikasi bebas / Free Software 

Free Software lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus 

gratis. Pada kenyataannya, software jenis ini adalah bebas digunakan dan dicoba 

karena merupakan  perangkat lunak sumber terbuka (Open Source) dan di sanalah 

letak inti dari kebebasan, Free Software dapat digunakan, disalin, dimodifikasi dan 

didistribusikan secara bebas. Jadi free software tidak mengarah kepada gratis 

pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. 

Banyak orang yang menganggap bahwa Free Software dan Freeware 

merupakan satu jenis aplikasi padahal keduanya merupakan dua jenis aplikasi yang 

berbeda. Perbedaan yang nyata antara Free Software dan Freeware terdapat pada  arti 

kata free dalam bahasa inggris, yang berarti keduanya bebas dan gratis, Jadi dapat 

diartikan bahwa Free Software tidak perlu bebas, sama seperti Freeware tidak harus 

gratis. 

2.1.1.4 Shareware 

Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu.Shareware 

adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi 

dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang 

ditetapkan (misalnya 30 hari) .Dengan demikian, memberikan pengguna kesempatan 

untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari 

program.Sebuah contoh yang sangat jelas dari tipe ini adalah perangkat lunak 

antivirus, perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahkan pelepasan produk 
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evaluasi yang hanya berlaku untuk jumlah hari tertentu. Setelah melewati maksimum, 

program akan berhenti bekerja dan Anda perlu membeli produk jika Anda ingin tetap 

menggunakannya. 

Kita juga dapat menemukan perangkat lunak bebas sepenuhnya, namun 

termasuk dalam program periklanan, distribusi jenis ini disebut Adware. Sebuah 

contoh yang jelas adalah program Messenger dari Microsoft yang memungkinkan 

penggunaan perangkat lunak bebas dalam pertukaran untuk masuk dengan cara iklan 

banner atau pop-up. 

 

2.2 Analisis Butir Soal 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini 

merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari 

jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan penelaahan 

adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang 

bermutu sebelum soal digunakan.Tujuan analisis butir soal juga untuk membantu 

meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk 

mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum memahami 

materi yang telah diajarkan (Aiken, 1994: 63). 

Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi 

setepat‐tepatnya sesuai dengan tujuannya di antaranya dapat menentukan peserta 
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didik mana yang sudah atau belum menguasai materi yang diajarkan guru.Salah satu 

upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai bagian dari 

peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penilaian. Dalam 

penilaian proses dan hasil belajar siswa di sekolah, guru memberikan suatu evaluasi 

untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah dikuasai oleh siswa 

selama proses belajar mengajar mengenai materi yang disampaikan. 

Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, berhasil atau tidaknya sangat 

ditentukan oleh tepat atau tidaknya pelaksanaan ujian.Idealnya sebelum suatu tes 

dipergunakan maka tes tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagi tes yang baik, 

maka tes yang bersangkutan perlu diuji cobakan.Namun sebelum diuji cobakan tes 

tersebut harus memperlihatkan indikator-indikator sebagai tes yang baik.Dalam hal 

ini dilakukan suatu analisis butir soal. Menurut Sudjana (2011: 135) analisis butir 

soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan tes agar diperoleh perangkat 

pertanyaan yang memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat memperoleh gambaran 

yang sebenarnya tentang prestasi siswa. 

Tujuan,dan Manfaat Analisis butir soal : 

(1) Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat 

kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes sehingga informasi 

yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan 

tes tersebut. 
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(2) Tujuan analisis butir soal yaitu untuk mengadakan identifikasi soal-soal 

yang baik,kurang baik dan soal yang buruk. Sehingga mendapat petunjuk 

untuk perbaikan soal. 

(3) Manfaat yang dapat diberikan apabila dilakukan analisis terhadap butir 

soal, sebagai berikut : 

• Untuk mengetahui soal yang dianalisis telah berfungsi sebagaimana 

yang diharapkan. 

• Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal. 

• Untuk mengetahui apakah tanggapan-tanggapan soal yang dianalisis 

sudah baik susunannya. 

• Untuk mengetahui apakah soal yang dianalisis sudah betul/baik 

konstruksinya. 

• Untuk bahan masukan menyusun program remedial teaching. 

Untuk meningkatakan keterampilan guru dalam merencanakan dan 

mengolah hasil tes.  

Analisis butir soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal. 

Analisis pada umunya dilakukan melalui 2 cara, yaitu analisis kualitatif (qualitative 

control) dan analisis kuantitatif (quantitative control). Analisis kualitatif sering pula 

dinamakan sebagai validitas logis (logical validity) yang dilakukan sebelum soal 

digunakan untuk melihat berfungsi tidaknya sebuah  soal. Analisis soal secara  
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kuantitatif sering pula dinamakan sebagai validitas empiris (empirical validity) yang 

dilakukan untuk melihat lebih berfungsi tidaknya sebuah soal, setelah soal itu 

diujicobakan kepada sampel yang representatif.  

Analisis Kualitatif Menelaah atau menganalisis soal ditinjau dari segi teknis 

(berkaitan dengan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal), isi 

(berkaitan dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan), dan editorial (berkaitan 

dengan keseluruhan format dan keajegan editorial dari soal yang satu ke soal yang 

lainnya).Analisis kualitatif lainnya dapat juga dikategorikan dari segi materi berkaitan 

dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan 

yang sesuai dengan soal, konstruksi (berkaitan dengan teknik penulisan soal), dan 

bahasa (berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut 

EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)). 

Analisis Kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana soal dapat 

membedakan antara peserta tes yang kemampuannya tinggi dalam hal yang 

didefinisikan oleh kriteria dengan peserta tes yang kemampuannya rendah.Informasi 

lainnya adalaah bagaimana soal dapat membdeakan antara individu maupun 

antarkelompok.Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik 

soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui 

data yang diperoleh secara empiris.Karakteristik internal secara kuantitatif 

dimaksudkan meliputi parameter soal tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 

reliabilitas.Khusus soal-soal pilihan ganda, dua tambahan parameter, yaitu dilihat dari 
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peluang menebak atau menjawab soal benar dan berfungsi tidaknya pilihan jawaban, 

yaitu penyebaran semua alternative jawaban dari subjek-subjek yang dites. 

2.2.1 Soal yang dikategorikan layak 

Validitas dan reabilitas merupakan dua buah syarat yang harus terpenuhi 

pertama kali untuk menjadikan sebuah butir soal bisa dikatakan layak atau baik. Akan 

tetapi terlebih dahulu butir-butir tes harus diuji cobakan dengan analisis butir soal, 

sebelum pengujian alat ukur yang baik dilakukan. 

Analisis butir soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang telah 

diujikan kepada peserta tes lalu mengelompokan butir soal menjadi beberapa kriteria, 

yaitu kriteria soal yang baik, kurang, baik, dan soal yang jelek. Butir soal yang baik 

harus memenuhi beberapa kriteria dibawah ini : 

• Soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.  Berdasarkan tingkat 

kesukarannya, rentang soal yang baik adalah 0,20 sampai 0,79. 

• Soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh siswa-siswa yang pandai 

saja. Berdasarkan daya beda, soal yang baik rentang antara 0,40 sampai 1,00. 

• Soal yang baik apabila konsisten dalam konsep yang dinilai. 

• Soal yang baik mempunyai pengecoh yang mempunyai daya tarik yang besar 

bagi pengikut-pengikut tes.  

• Soal yang baik memiliki nilai reliabilitas lebih besar daripada 0,60 
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Jadi dalam analisis butir soal dengan menggunakan tes teori klasik, karateristik 

butir yang diuji adalah tingkat kesukaran, daya beda, validitas, efektivitas pengecoh, 

dan reliabilitas akan tetapi yang akan di bahas dalam penelitian ini hanya validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

 

2.3 Teori Tes Klasik 

Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui 

informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal yang 

bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Kelebihan analisis butir soal 

secara klasik adalah murah, dapat dilaksanakan sehari - hari dengan cepat 

menggunakan komputer, murah, sederhana, familiar dan dapat menggunakan data 

dari beberapa peserta didik atau sampel kecil (Millman dan Greene,(1993: 358). 

Adapun proses analisisnya sudah banyak dilaksanakan para guru di sekolah seperti 

beberapa contoh di bawah ini: 

2.3.1 Validitas 

Menurut Sudjana (2011: 12) validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian 

terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya 

dinilai. 

Setiap soal di analisis validitas butirnya dengan jalan sebagai berikut:  

(1) Tabel skor di urutkan dari total skor terbesar ke terendah  
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(2) Setiap butir soal dihitung validitasnya (r) dangan rumus : 

��� �  �Σ�	
�Σ��.�Σ	�
����Σ��
�Σ���� ��Σ	�
�Σ	���(1) 

Keterangan : 

��� = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N = Jumlah obyek uji coba 

X = Nilai dari X (skor tiap item) 

Y = Nilai dari Y (skor total item) 

Σ�� = Jumlah kuadrat nilai X 

Σ�� = Jumlah kuadrat nilai Y 

Σ��� = Jumlah perkalian antara nilai X dan Y 

(3) Harga r di konfirmasikan dengan table kritik product moment pada taraf 

singnifikansi 5% dan dk n-1 yang dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 Kritik product moment pada taraf singnifikansi 5% 

Range Kritik 

0,8 ≤ r ≤ 1  sangat tinggi 

0,6  ≤ r ≤ 0,79  tinggi  

0,4  ≤ r ≤ 0,59 cukup  

0,2  ≤ r ≤ 0,39  rendah  

0,0  ≤ r ≤ 0,19  rendah sekali  
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Apabila hasil perhitungan validitas butir untuk soal tertentu diperoleh r butir (r 

hitung) lebih besar bila di bandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% dan 

dk n-1 berarti soal tersebut valid. Perhitungan serupa dilakukan untuk semua soal 

yang ada..Dari sejumlah soal yang ada maka kemungkinan terdapat beberapa soal 

yang tidak valid. 

Selanjutnya ada 4 jenis Validitas yang sering digunakan, yaitu : 

2.3.1.1 Validitas isi 

Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur 

isi yang seharusnya. Ini berarti tes tersebut harus mampu mengungkapkan isi suatu 

konsep atau variabel yang hendak diukur 

2.3.1.2 Validitas Bangun Pengertian 

Adalah mengenai kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian – 

pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya, dengan adanya indikator 

sebagai penetapan alat penilaiann atau menghubungkan (korelasi) alat penilaian yang 

dinuat dengan alat penilaian yang sudah baku (standardized) seandainya sudah ada 

yang telah baku. 

2.3.1.3 Validitas Ramalan 

Validitas ini tidak mengutamakan isi tes, melainkan kriteria – kriteria, apakah 

alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri, perilaku 

tertentu, atau kriteria tertentu yang diinginkan. 
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2.3.1.4 Validitas Kesamaan 

Validitas Kesamaan suatu tes berarti membuat tes yang memiliki persamaan 

dengan tes sejenis yang telah ada atau yang telah dibakukan. 

2.3.2 Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilitian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama. Tes hasil belajar dikatakan ajeg/tetap apabila 

hasil pengukuran saat ini menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlaian waktu 

terhadap siswa yang sama. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes soal bentuk 

pilihan ganda digunakan rumus Kuder Richadson 20 (KR‐21) seperti berikut ini: 
r
�� �� �

���� ��
 �� 
�� Σ!"�

� �
 

 Keterangan: 

�11=  reliabilitas instrumen 

 k   =  banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

m   =  skor rata – rata 

$%=  varians total   

Terdapat empat jenis reliabilitas yang diungkapkan Sudjana, yakni : 

2.3.1.5 Reliabilitas Tes Ulang 

Adalah pengulangan alat penilaian terhadap subjek yang sama, dilakukan dua 

kali dalam kurun waktu yang berlainan. 
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2.3.2.1 Reliabilitas Pecahan Setara 

Pengukuran reliabilitas jenis ini tidak dilakukan dengan mengulang kepada 

subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau 

setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. 

2.3.2.1 Reliabilitas Belah Dua 

Reliabilitas jenis ini hampir sama dengan Reliabilitas pecahan setara, hanya 

dibedakan dengan soal genap dan ganjilnya. Kemudian skor dibagi dua, karena 

korelasi yang berlaku hanya setengah. 

2.3.2.2 Reliabilitas Rasional 

Prosedur ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes 

dengan butir – butir lain dalam tes tersebut secara keseluruhan. 

2.3.3 Tingkat Kesukaran 

Sudjana (2011: 135) tingkat kesukaran soal bukan berasal dari sudut pandang 

guru sebagai pembuat soal, akan tetapi berasal dari kesanggupan atau kemampuan 

dari peserta didik dalam menjawabnya.  

Menurut Crocker dan Algina yang dikutip Purwanto (2011: 99) tingkat 

kesukaran adalah  (difficulty index) atau TK adalah proporsi siswa peserta tes yang 

menjawab benar.  
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&' �  ()
(* (3)  

Keterangan: 

TK : Tingkat Kesukaran 

(+ : jumlah siswa yang menjawab benar 

(, : jumlah peserta tes 

Dalam menganalisa tingkat kesukaran soal, penentuan proporsi dan kriteria soal 

menurut kategori mudah, sedang, dan sukarlah yang menjadi persoalan disamping 

juga harus memenuhi aspek proposional. Untuk melihat hasil interpretasi indeks 

kesukaran dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2  Indeks Tingkat Kesukaran 

Indeks Keterangan 

0,0 Terlalu sukar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlalu Mudah 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 
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2.3.4 Daya Pembeda 

Menurut Sudjana (2011: 141) daya pembeda bertujuan untuk mengetahui 

kesanggupan soal dalam membedakan peserta didik yang tergolong berprestasi tinggi 

dengan peserta didik yang berprestasi rendah. 

 DB dapat ditentukan besarannya dengan rumus sebagai berikut: 

-+ � ,. / ,0 (3)      atau-+ � (.1
(. / (01

0 (4) 

Keterangan : 

DB :   Daya Beda 

PT : Proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi 

PR : Proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok  siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah 

(TB : Jumlah peserta yang menjawab benar pada pada kelompok 

siswa   yang mempunyai kemampuan tinggi 

(T  : Jumlah kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi 

(RB : Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah 

(R  : Jumlah kelompok siswa yang mempunyai kemampuan 

rendah. 
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Untuk melihat hasil interpretasi daya bedadapat dilihat pada table 2.2 dibawah 

ini : 

Tabel 2.3 Indeks Daya Pembeda 

Besarnya 

Angka Indeks 

Diskriminasi 

Item 

Klasifikasi Interpretasi 

Kurang dari  

0,20 

Rendah Butir item yang bersangkutan memiliki daya 

pembeda yang lemah (jelek), dianggap tidak 

memiliki daya pembeda yang baik 

0,20 – 0,40 Menengah Butir item yang bersangkutan memiliki daya 

pembeda yang cukup (sedang) 

0,40 – 0,70 Tinggi Butir item yang bersangkutan memiliki daya 

pembeda yang baik 

0,70 – 1,00 Sangat Tinggi Butir item yang bersangkutan memiliki daya 

pembeda yang baik sekali 

Bertanda Negatif Negatif Butir item yang bersangkutan memiliki daya 

pembeda negatif (jelek sekali) 

 

2.3.5 Efektivitas Pengecoh 

Dalam analisis butir soal juga dilakukan dengan memperhatikan 

pengecoh.Pengecoh (distractor) diadakan untuk menyesatkan peserta didik agar tidak 

memilih kunci jawaban.Pengecoh bertujuan untuk menggoda peserta didik yang 

kurang begitu memahami materi pelajaran untuk memilihnya.Pengecoh dikatakan 

efektif apabila paling tidakada 5% dari total peserta didik yang memilihnya. 
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Kegiatan menganalisis butir soal merupakan salah satu “kewajiban bagi setiap 

guru”.Dikatakan kewajiban karena setiap guru pada akhirnya harus dapat 

memberikan informasi kepada lembaganya ataupun kepada siswa itu sendiri tentang 

bagaimana dan sejauhmana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai siswa 

terhadap materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah 

diberikan.Pekerjaan menganalisis hasil ulangan harian atau ulangan akhir semester 

bagi guru tentu banyak menyita waktu untuk melaksanakannya.Sehingga belum 

semua guru yang mampu melaksanakan analisis untuk semua hasil ulangan maupun 

hasil ujian. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini,analisis terhadap butir soal dapat dilakukan menggunakan program komputer yang 

sudah dikenal untuk menganalisis soal, misalnya menggunakan microsoft excel. 

Program ini sudah memasyarakat karena hampir disetiap unit komputer telah tersedia 

program microsoft excel sehingga mudah untuk menggunakannya ,Microsoft excel 

merupakan program spreadsheet atau pengolahan angka yang sudah sangat popular 

dan penggunaanya relatif mudah, dengan Microsoft excel kita dapat dengan mudah 

memasukan data, menganalisa dan memprosesnya sehingga mendapatkan laporan 

yang diinginkan. 
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2.4 Microsoft Office Excel 

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi 

lembar kerjaspreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation 

untuk sistem operasi Microsoft Windows. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan 

pembuatan grafik yang, dengan menggunakan strategi marketingMicrosoft yang 

agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang 

populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini 

program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak 

pihak. 

2.4.1 Sejarah Microsoft Office Excel 

Pada tahun 1982, microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang diberi 

nama multiplan. Pada program buatan microsoft ini, sistem-sistem CP/M sudah 

sangat populer. Pada platform sistem operasi microsoftDOS, Multiplan memiliki 

pesaing berat, yakni Lotus 1-2-3 yang sangat populer saat itu. microsoft yang merasa 

terancam terus mengembangkan Multiplan yang kemudian diubah namanya menjadi 

microsoft Excel yang dapat bersaing dengan Lotus 1-2-3. Pada tahun 1985, microsoft 

Excel pertama versi Macintosh dirilis, baru dua tahun kemudian dirilis versi platform 

windows. 

Microsoft Excel memiliki waktu rilis yang lebih dahulu dibanding Lotus 1-2-3 

kala itu, sehingga membuatnya lebih laku dan lebih banyak digunakan. Sejak 

keberhasilan microsoft excel dan peminatnya yang banyak dibanding dengan program 
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Lotus, maka dapat dibilang bahwa microsoft office sudah diatas angin, hampir tanpa 

pesaing yang berat dan kuat. Keunggulan dari microsoft excel adalah selalu merilis 

versi baru tiap dua atau tiga tahun sekali. Hal ini membuat banyak fitur yang 

diinginkan pengguna dapat disematkan dalam microsoft excel versi berikutnya. 

Seperti yang telah disinggung diatas, microsoft excel yang terakhir adalah versi 2010, 

termasuk juga untuk versi Macintosh. 

Indonesia adalah salah satu pemakai aplikasi Microsoft Excel terbesar di dunia. 

Meskipun tidak semuanya mendapatkan Microsoft Office yang didalamnya terdapat 

excel secara legal, namun tidak dipungkiri, jumlah penggunanya cukup besar. Bahkan 

excel adalah program spreadsheet yang diajarkan di sekolah-sekolah. 

2.4.2 Macro Excel 

Macro Sebenarnya adalah sebuah script pada sebuah aplikasi (tidak hanya 

excel/office tapi juga aplikasi-aplikasi lainnya) untuk membuat otomatisasi. Script 

tersebut, akan memerintahkan aplikasi untuk melakukan pekerjaan yang sama secara 

berulang-ulang. 

Selanjutnya, macro tak hanya menjalankan script, tapi juga dapat merekam 

kegiatan keyboard dan mouse. Alhasil, pengguna aplikasi tersebut, cukup melakukan 

pekerjaan satu kali saja, merekamnya dan aplikasi akan menuliskan scriptnya. 

Selanjutnya, pengguna cukup menjalankan script tersebut untuk melakukan pekerjaan 

yang sama. 
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Jadi Macro adalah sederetan fungsi dan perintah program yang disimpan dalam 

menu visual basic. Microsoft excel menyediakan fitur untuk merekam aktivitas yang 

dilakukan oleh penggunanya melalui tools -> macro ->record new macro.Record new 

macro berguna untuk merekam aktivitas yang dilakukan untuk membuat berbaris 

baris program. 

Namun macro juga dapat digunakan oleh user untuk membuat perintah atau 

prosedur melalu bahasa VBAatau Visual Basic for Application yang cukup populer, 

sederhana dan mudah untuk dipelajari. Semakin besar pemahaman anda tentang 

bahasa VBA maka semakin banyak dan canggih pula prosedur atau perintah-perintah 

yang dapat anda buat untuk memudahkan perkerjaan anda dengan microsoft excel. 

Contoh sederhana dari fungsi atau kegunaan macro adalah apabila anda 

melakukan pekerjaan yang banyak tapi monoton.Dari pada anda membuang-buang 

waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang monoton secara manul, kenapa anda tidak 

merekamnya saja dengan macro kemudian melakukan sedikit modifikasi.Pekerjaan 

yang sebelumnya dikerjakan berjam-jam dapat selesai hanya dengan sekali klik. 

Contoh lain adalah apabila anda ingin membuat fungsi yang belum tersedia pada 

fungsi standar yang disediakan oleh excel, maka anda dapat membuat fungsi yang 

anda inginkan melalui macro berupa User Defined Function (UDF). 

2.4.3 Mengaktifkan Menu Macro Excel 2010 

Dari segi tampilan awal microsoft excel 2010 agak berbeda dibanding dengan 

microsoftexcel 2007. Bagi anda yang ingin mengakses fungsi macro, anda masih bisa 
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melakukannya di microsoft excel 2010. Hanya saja fungsi ini masih 

tersembunyi.Microsoft excel 2010 menyembunyikan menu pengaturan macro karena 

masuk dalam kategori lanjut juga (Advance).  

 

Gambar 2.1 Menu File Microsoft Excel 

Cara untuk mengaktifkannya yaitu, klik menu file, kemudian klik tombol 

“Options”.Setelah terbuka popup "Excel Options" lalu pilih menu "Customize 

Ribbon", lalu centang Developer, pada kotak disebelah kanan.Aktifkan pilihan ini 

dengan memberi centang/cek pada kotaknya.Konfirmasikan perubahan dengan 

mengklik tombol “Ok”. Selanjutnya sebuah menu baru “Developer” muncul di 
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toolbar atas microsoft excel 2010. Untuk setting keamanannya, anda bisa mengklik 

manu “macro security” dari toolbar. 

 

Gambar 2.2 Menu Excel Option 

Menu ini dapat anda gunakan untuk pengaturan macro dan macro security dan 

fungsi lainnya. 

2.4.4 Memulai Macro Excel 

Untuk membuat macroexcel Anda harus membuka sebuah file microsoft excel 

(contohnya book1.xls). Selanjutnya Anda dapat membuat makro dengan beberapa 

cara : 
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2.4.4.1 Create Macro (Alt + F8) 

Pertama- tama buatlah dan bukalah sebuah file excel bernama contoh.xls. 

Pada menu tools, tunjuk macro lalu tunjuk macros, kemudian klik kiri mouse(atau 

tekan Alt +F8) 

 

Gambar 2.3 Create Macro 

sehingga muncul tampilan seperti berikut,kemudian tekan Create 
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Gambar 2.4 Macro name 

2.4.4.2 Record new Macro 

Dengan cara ini kita dapat membuat kode visual basic tanpa harus 

menuliskannya. Pada dasarnya, semua operasi excel dapat dilakukan oleh macros. 

Operasi itu dapat dicatat oleh macros melalui Record New Macros.Kemudian kita 

dapat mengubah kode-kode VBA yang dihasilkan oleh operasi yang tercatat tersebut. 

Untuk memulai mencatat makro maka pada menu tools, sorot macro kemudian sorot 

Record New Macros lalu klik kiri mouse, 
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Gambar 2.5 Record Macro 

sehingga tampilan berikut muncul, kemudian tekan OK 

 

Gambar 2.6 Menu RecordMacro 
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2.4.4.3 Visual Basic Editor (Alt +F11) 

Bila Anda sudah mengenal pemograman Visual Basic, maka cara ini tidaklah 

sulit. Bahkan kadang-kadang Anda akan sering melakukannya. Untuk menampilkan 

Visual Basic Editor Anda cukup menekan Alt+F11 maka tampilan berikut akan 

muncul, 

 

Gambar 2.7 Visual Basic Editor 

 

selanjutanya Anda bisa menyisipkan Module, ClassModule dan UserForm, 

dan mulai melakukan pemograman seperti yang Anda lakukan di VB6. Seperti Anda 

lihat lembar kerja (WorkSheet) pada Excel merupakan Objek di Visual Basic Editor 

(VBE). 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Evaluasi merupakan salah satu komponen dari kurikulum. Kurikulum yang 

berlaku saat ini adalah KTSP yang merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan 

karakteristik peserta didik. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa 

sering ditemui siswa yang tergolong pintar dan aktif di dalam kelas tetapi pada saat 

pelaksanaan ujian hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan kemampuan 

sehari – harinya. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi perolehan hasil belajar 

siswa adalah kualitas soal yang digunakan untuk ujian atau tes. Kualitas soal yang 

jelek dimungkinkan karena kurangnya pengalaman atau kemampuan gurusebagai 

pengembang tes. 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan salah satu “kewajiban bagi setiap 

guru”.Setiap guru pada akhirnya harus dapat memberikan informasi kepada 

lembaganya ataupun kepada siswa itu sendiri tentang bagaimana dan sejauhmana 

penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai siswa terhadap materi dan 

keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah diberikan.Pekerjaan 

menganalisis hasil ulangan harian atau ulangan akhir semester bagi guru tentu banyak 

menyita waktu untuk melaksanakannya.Sehingga belum semua guru yang mampu 

melaksanakan analisis untuk semua hasil ulangan maupun hasil ujian. 
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Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini, analisis terhadap butir soal dapat dilakukan menggunakan program komputer 

yang sudah dikenal untuk menganalisis soal, misalnya menggunakan microsoft excel. 

Program ini sudah memasyarakat karena hampir disetiap unit komputer telah tersedia 

program microsoft excel sehingga mudah untuk menggunakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai ujian / ulangan siswa yang kurang akibat kualitas 

soal yang kurang bagus 

Pembuatan aplikasi analisis butir soal dengan Microsoft 

office excel 2010 

Penggunaan aplikasi analisis butir soal untuk menilai 

kualitas soal ujian / ulangan siswa 

Peningkatan kualitas soal ujian / ulangan siswa 

Nilai ulangan / ujian siswa yang meningkat 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

(1) Rekayasa MicrosoftOffice Excel 2010 sebagai alat untuk menganalisis butir 

soal pilihan ganda, dapat mempermudah pendidik untuk menganalisis kualitas 

soal ? 

(2) Pengujian aplikasi ini hanya meliputi pengujian penggunaan aplikasi ? 

. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Research 

and Development (R & D) dimana peneliti melakukan pengembangan dari software 

yang telah ada sebelumnya.Yang dimaksud dengan Penelitian dan Pengembangan 

atau Research and Development (R & D) adalah rangkaian proses atau langkah-

langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan.  

Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware), 

seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa 

juga perangkat lunak (software), seperti program komputer untuk pengolahan data, 

pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model 

pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan 

lain-lain.   

Peneliti menggunakan penelitian linier sequential model yaitu proses penelitian 

yang hanya memiliki satu siklus. Siklus penelitian dimulai dari perancangan software 

dan berakhir pada maintenance software (Saputro, dalam Kurniawan 2010: 25). 
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3.2 Subjek, Waktu dan Lokasi Penalitian 

Subjek penelitian ini adalah guru – guru SMK di wilayah kecamatan  

Karangawen, kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2012 

- Januari 2013 untuk pengujian penggunaan yang berisi  mengenai tanggapan dan 

sikap pengguna. Sedangkan pengujian oleh para pakar dilakukan di Universitas 

Negeri Semarang (UNNES). 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, 

apabila seseorang akan meneliti semua yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitian merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi atau studi sensus, populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 orang yang 

merupakan guru – guru SMK di wilayah Kecamatan  Karangawen, Kabupaten 

Demak. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi, bisa 

juga dikatakan sebagai wakil dari jumlah karateristik yang diteliti,  sampel dari 

penelitian ini adalah sebagian guru – guru SMK di wilayah Kecamatan  Karangawen. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampling insidental . Menurut 

Sugiyono, (2010 : 124) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 



40 
 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja dari populasi yang tersedia yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti saat melakukan penelitian dapat digunakkan 

sebagai sampel, bila dianggap orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

Dari populasi yang berjumlah 104 orang, yang terdiri dari 56 orang guru dari SMK 

Garuda Nusantara, 33 orang laki – laki dan 23 orang perempuan serta 48 orang guru 

dari SMK Pati Unus, 27 orang laki – laki dan 21 perempuan. Dari kedua sekolah 

tersebut sampel yang ditemui oleh peneliti hanya berjumlah 26 0rang 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dari penelitan ini dapat dihasilkan sebuah software aplikasi analisis butir soal 

pilihan ganda menggunakan microsoft office excel 2010, untuk mempermudah guru 

dalam menganalisis butir soal yang akan diujikan kepada pengguna, yaitu guru – guru 

SMK di wilayah kecamatan  Karangawen, kabupaten Demak. Penilaian pakar akan 

dilakukan oleh dosen ahli dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan 

menggunakan kriteria instrumen berikut: 

3.4.1 Ujicoba Instrumen 

Instrumen penelitian yang akan digunakan harus diujicobakan terlebih dahulu. 

Hasil ujicoba instrumen diharapkan dapat memperoleh instrumen penelitian yang 

memenuhi persyaratan baik validitas setiap butir pernyataannya maupun reliabelitas 

instrumen. Fungsi ujicoba  validitas  instrumen  penelitian  adalah  untuk mengetahui 

validitas setiap butir pernyataan di dalam angket penelitian. Suatu kuesioner 
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dinyatakan valid bila pernyataan pada kuesioner sebagai alat pengumpul data mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur,  jadi validitas  menentukan  apakah  

pernyataan dalam  kuesioner sudah betul-betul dapat mengukur apa yang akan diukur. 

Sedangkan fungsi ujicoba reliabilitas instrumen  penelitian adalah untuk 

mengetahui nilai instrumen yang digunakan  untuk  mengumpulkan dari sampel 

penelitian yang  reliabel dan tidak reliabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel bila 

jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner adalah stabil dari waktu ke waktu, 

sehingga dalam situasiberbeda  kuisioner  penelitian  tidak  menimbulkan  persepsi 

yang jauh berbeda. 

Ujicoba instrumen di lakukan terhadap  25 orang mahasiswa Pendidikan Teknik 

Elektro angkatan 2008 UNNES, berdasarkan  hasil ujicoba validitas butir pernyataan 

dan reliabilitas instrumen inilah akhirnya diperoleh instrumen penelitian yang siap 

digunakan untuk penelitian sesungguhnya. Berikut kisi – kisi angket ujicoba 

penilaian pengguna dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabel 3.1 Kisi – kisi Ujicoba Instrumen Penilaian oleh Pengguna 

 

No  Aspek Nomer Item Jumlah 

1. Aspek isi aplikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

11 

2. Aspek kemudahan dalam 

penggunaan. 

12, 13, 14, 15, 16, 17 6 

3. Aspek tampilan aplikasi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

8 

4. Aspek kelayakan aplikasi. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35 

10 

Jumlah Total 35 

 

3.5 Prosedur Pengembangan Software 

Langkah pembuatan desain produk dalam  penelitian ini  dapat digambarkan 

seperti blog diagram pada gambar 3.1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Langkah Pembuatan Desain Produk. 

 

Need Analisis Desain Aplikasi 
Proses 

Pembuatan 

Aplikasi 

Terevisi Awal 

Review Pakar 

Hasil 

Aplikasi 

Revisi 

Uji 

Terbatas 
Analisis 

Hasil 

Analisiss 

Aplikasi 

siap 

Pakai 



43 
 

3.5.1 Tampilan hasil produk 

Rancangan aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 3.2. ini : 

 

Gambar 3.2 Tampilan Program 

 

Fungsi tombol pada program: 

Tambah data  =  Tombol yang berfungsi untuk memasukan data – data yang akan 

diolah, meliputi data jawaban siswa, jumlah siswa, mata pelajaran 

dan sebagainya. 

Lihat data = Tombol yang berfungsi untuk melihat data yang sudah pernah                

dibuat sebelumnya.                            . 

Simpan  =  Tombol yang berfungsi untuk menyimpan data. 
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Bantuan  = Tombol yang menampilkan informasi pembuat aplikasi dan tutorial 

penggunaan program. 

Ubah Pasword= Tombol untuk mengubah user name dan password. 

Keluar =  Tombol yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. 

3.5.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian untuk membuat aplikasi analisis 

butir soal pilihan ganda menggunakan microsoft office excel 2010 terdiri dari dua 

macam yaitu berupa perangkat keras dan perangkat lunak. 

Peralatan perangkat keras yang digunakan antara lain sebuah Personal 

Computer dalamhal ini laptopdengan prosessor Pentium(R) Intel Core i3 CPU M380 

2.53 GHz, memori 2 GB DDR 3, VGA NVIDIA Geforce 310M, DVD super multi 

DL, Mobile intel graphic media accelerator X3100, monitor 14” WXGA, dengan 

merek Byon Alverstone  M8340, 500GB HDD, 802.11b/g WLAN dan mouse optic. 

Sedangkan peralatan perangkat lunak yang digunakan adalah microsoft office excel 

2010 dengan operating system windows 7 ultimate. 

3.5.3 Ujicoba produk 

Ujicoba dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan produk yang 

dihasilkan dan untuk mengetahui tingkat efektifitas produk dalam proses 

pembelajaran. Terdapat tiga uji yaitu: 
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3.5.3.1 Ujicoba Pakar (Expert Judgment) 

Penelitian ini dilakukan kepada para pakar untuk menguji kelayakan aplikasi 

yang dilakukan oleh dosen ahli dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang 

berjumlah 5 orang yaitu Fedy Setio Pribadi, S.pd. M.T, Drs. Agus Suryanto, M.T, 

Anggraini Mulwinda, S.T, M.Eng. M.Pd, Bapak Dr. Hari Wibawanto, M.T., dan Dr. 

Djuniadi, M.T. Untuk mempermudah penilaiannya berikut kisi – kisi penilaian 

instrumen oleh para pakar yang  dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.2 Kisi – kisi Penilaian oleh  Pakar 

 

No  Aspek Nomer Item Jumlah 

1. Aspek rekayasa perangkat lunak. 1, 2, 3, 4 4 

2. Aspek komunikasi visual. 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 

3. Aspek keamanan aplikasi 11, 12 2 

4. Aspek kelayakan aplikasi. 13, 14, 15 3 

Jumlah Total 15 

 

a. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek rekayasa perangkat lunak yang diteliti meliputi (1) keterbacan dan 

efisiensi dalam pengembangan maupun penggunaan software aplikasi, (2) 

reliable (handal, tingkt kesalahan program kecil), (3) usabilitas (mudah 

diguakan dan sederhana dalam pengoprasiannya), (4) dokumentasi aplikasi 

(jelas, singkat, lengkap), desain program (jelas menggambarkan alur kerja 

program), dan (5) respon dan ketertarikan pengguna (Saputro, dalam 

Kurniawan 2010: 26). 
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b. Aspek Komunikasi Visual 

Aspek komunikasi visual meliputi, (1) komunikatif (tata bahasa, menu 

navigasi), (2) sederhana dan memikat, (3) audio (narasi, sound effect, 

backsound, music), (4) visual (layout design, typography, warna), (5) media 

bergerak/gambar (animasi, movie). (Saputro, dalam Kurniawan 2010: 26). 

c. Aspek Keamanan Aplikasi 

Aspek Kemanan Aplikasi ini menilai tentang keamanan aplikasi dalam 

penggunaannya oleh masyarakat untuk melindungi data – data yang telah 

disimpan didalam aplikasi tersebut. 

d. Aspek Kelayakan Aplikasi 

Aspek Kelayakan Aplikasi ini menilai tentang kenormalan dalam 

penggunaan dari fungsi aplikasi ini, apakah aplikasi dapat berjalan dengan 

baik atau tidak. 

3.5.3.2 Ujicoba Terbatas 

Ujicoba terbatas adalah ujicoba yang dilakukan pada kelompok dengan skala 

kecil untuk membuktikan apakah model yang dikembangkan cukup efektif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi.Jika ujicoba terbatas telah dilakukan dan diperoleh 

hasil bahwa model yang dikembangkan disimpulkan efektif dalam mengatasi masalah 

atau mencapai tujuan tertentu, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan untuk 

melaksanakan uji coba lebih luas. 
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Asumsi dari ujicoba lebih luas membuktikan bahwa model yang dihasilkan 

dapat diimplementasikan untuk siapa saja diluar kelompok uji coba 

terbatas.Disamping itu, ujicoba lebih luas digunakan untuk memperbaiki praktik-

praktik yang dirasa belum sempurna pada saat uji coba terbatas. Sebuah model akan 

dinilai memiliki tingkat keandalan yang tinggi ketika hasilnya konsisten dilihat dari 

sudut pandang keefektivan antara uji coba terbatas dengan uji coba lebih luas. 

Ujicoba terbatas dan Ujicoba lebih luas Penelitian dengan metode R & D 

menuntut peneliti untuk mengembangkan sebuah model yang valid dan reliabel. 

Artinya bahwa model yang dikembangkan harus benar-benar mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi kapanpun dan dimanapun model tersebut 

diimplementasikan.Dalam penelitian ini ujicoba terbatas dilakukan terhadap 10 orang 

guru SMK di Kecamatan karangawen yang diambil dari sejumlah kecil populasi yang 

tidak dijadikan sampel dalam penelitian. 

3.5.3.3 Ujicoba Lebih Luas 

Setelah melakukan ujicoba pakar dan ujicoba terbatas langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji sesungguhnya terhadap para pengguna. Uji pengguna adalah tes 

produk akhir, yang merupakan suatu proses dengan prosedur yang jelas, tentang 

bagaimana desain tampilan program, kemudahan dalam penggunaan aplikasi, 

kelayakan program dan isi dari program tersebut. Uji pengguna dilakukan oleh guru – 

guru SMK di wilayah Kecamatan  Karangawen,  dalam penelitian ini faktor yang 

diteliti  adalah kelayakan aplikasi untukdigunakan dalam masyarakat yang dilakukan 
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oleh pengguna dalam hal ini adalah guru – guru SMK di wilayah Kecamatan  

Karangawen, untuk mempermudah penilaiannya berikut kisi – kisi penilaian 

penilaian oleh pengguna yang  dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 Kisi – kisi Penilaian oleh Pengguna 

 

No  Aspek Nomer Item Jumlah 

1. Aspek isi aplikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  9 

2. Aspek kemudahan dalam 

penggunaan. 

10, 11, 12, 13, 14, 15 6 

3. Aspek tampilan aplikasi 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 

4. Aspek kelayakan aplikasi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 

9 

Jumlah Total 30 

 

a. Aspek Isi Aplikasi 

Aspek isi yang diteliti meliputi data – data jawaban siswa nilai ujian siswa 

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

b. Aspek Kemudahan dalam Penggunaan. 

Aspek kemudahan dalam penggunaan menilai tentang kemudahan 

pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. 

c. Aspek Tampilan Aplikasi 

Aspek ini menilai bagaimana tampilan dari aplikasi analisis butir soal ini 

apakah tampilan dari aplikasi ini menarik untuk digunakan. 
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d. Aspek Kelayakan Aplikasi 

Aspek ini menilai bagaimana kelayakan aplikasi analisis butir soal ini 

apakah aplikasi ini layak digunakan untuk menganalisis soal di sekolah  atau 

tidak. 

3.5.3.4 Uji Sistem 

Uji Sistem ini dilakukan untuk mengetahui hasil perhitungan nilai validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal yang dihitung menggunakkan 

aplikasi ini. Bila dibandingkan dengan nilai perhitungan menggunakkan ANATES 

dan perhitungan secara manual. 

Uji coba ini dilakukan dengan menggunakkan sampel yang berjumlah 5 orang 

dengan soal pilihan ganda yang berjumlah 10 butir soal. Berikut ini data siswa berikut 

kunci jawabannya dapat dilihat pada gambar 3.3 ini : 

 

Gambar 3.3 Data Siswa 
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Dari data siswa diatas akan diolah menggunakkan Microsoft Office Excel 

2010, ANATES dan Perhitungan secara manual. 

a. Perhitungan menggunakkan Aplikasi Analisis Butir Soal Menggunakkan 

Microsoft Office Excel 2010 dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini: 

 

 

Gambar 3.4 Perhitungan dengan Aplikasi Microsoft Office Excel 2010 
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b. Perhitungan menggunakkan program ANATES dapat dilihat pada gambar 

3.5 di bawah ini : 

 

Gambar 3.5 Nilai Validitas korelasi/ rxy pada perhitungan dengan ANATES 

 

 

Gambar 3.6 Nilai Reliabilitas pada perhitungan ANATES 



52 
 

 

Gambar 3.7 Nilai perhitungan Tingkat Kesukaran dengan ANATES 

 

Gambar 3.8 Nilai perhitungan Daya Beda dengan ANATES 
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c. Perhitungan secara Manual 

(1) Perhitungan Validitas soal no 1 

Diketahui : 

N = 5 

ΣXY = 26 

ΣX = 4 

ΣX2 = 4 

ΣY = 28 

ΣY2 = 208 

��� �  2Σ�� / �Σ��. �Σ��
���2Σ�� / �Σ���� �2Σ�� / �Σ����

 

��� �  5.26 / 4.28
��5.4 / 4.4�. �5.208 / .28.28�

 

��� �  130 / 112
��4�. �256�

 

��� �  1832 

= 0.5625 

(2) Perhitungan Reliabilitas 

Diketahui: 

n = 10 
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:;� = 12,8 

Σ<= = 2,24 

�
�� �� >

>��� �
�?@�� ΣAB�

?@�
�
 

��� �� �C
�C��� � 

���,E � �,�F�
��,E � 

��� ���,��� � ��C,GH���,E � 

��� ���,��� � I,J�K� 

��� �I,L�KMK 

(3) Perhitungan Tingkat Kesukaran 

Diketahui : 

Σ B = 4 

Σ P = 5 

&' � (+
(, 

&' � 45 
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TK �  0,8 

(4) Perhitungan Daya Beda 

Diketahui : 

Σ&) = 2 

ΣP) = 2 

ΣT   =2 

R    =1 

 

-+ � (&)
(& / (P)

P  

-+ � 21 / 22 

-+ �  0,5 

 

Dari perbandingan perhitungan dengan ANATES dan perhitungan manual 

yang dibandingkan dengan nilai perhitungan menggunakkan aplikasi Microsoft excel 

2010 didapat nilai sebagai berikut : 
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(1) validitas, 

Pada perhitungan ANATES soal no 1 nilainya 0,563 , pada perhitungan 

manual nilainya 0,5625 sedangkan pada perhitungan excel nilainya juga 

0,5625 hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga perhitungan tersebut 

sama. 

(2)  reliabilitas,  

Pada perhitungan ANATES reliabilitas soal nilainya 0,94 , pada 

perhitungan manual nilainya 0,91575 sedangkan pada perhitungan excel 

nilainya juga 0,91666  hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga 

perhitungan tersebut hampir sama. Perbedaan yang terjadi dimungkinkan 

karena adanya pembulatan dalam perhitungan. 

(3) tingkat kesukaran,  

Pada perhitungan tingkat kesukaran menggunakkan ANATES soal no 1 

nilainya 80% , pada perhitungan manual nilainya 0,8 atau sama dengan 80% 

bila dipersenkan  sedangkan pada perhitungan excel nilainya juga 0,8 atau 

80% jika dipersenkan.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga 

perhitungan tersebut sama. 

(4)  daya beda  

Pada perhitungan daya beda menggunakkan  ANATES soal no 1 nilainya 

1 , pada perhitungan manual nilainya 0,5 sedangkan pada perhitungan excel 
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nilainya juga 0,5 pada perhitungan ini terdapat perbedaan yang cukup 

mencolok karena penulis menggunakan rumus yang berbeda dalam mencari 

daya beda dengan rumus yang digunakkan pada ANATES. Tetapi walau 

dengan rumus yang berbeda tetapi ketrangan yang didapat tetap sama yaitu 

soal no 1 ini termasuk soal yang mempunyai daya beda yang  “ Baik “. 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa perhiyungan 

menggunakkan ketiga alat tersebut menunjukan nilai yang hampir sama. Hal ini 

berarti bahwa aplikasi microsoft office excel 2010 untuk menganalisis butir soal 

pilihan ganda ini dapat menghitung secara akurat dan sangat baik. 

3.5.4 Analisis 

Analisis hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan data-data penelitian 

dari angket yang telah dibagikan, yang berisi tentang tanggapan dan sikap  para ahli 

serta pengguna terhadap aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakan 

microsoft office excel 2010 yang telah dibuat dan menyimpulkan hasilnya. 

3.5.5 Revisi 

Revisi diperlukan jika ada kekurangan dalam desain aplikasi analisis butir soal 

pilihan ganda menggunakan microsoft office excel 2010 yang telah dirancang. Jika 

tidak ada yang perlu direvisi maka aplikasi sudah dapat digunakan oleh para guru. 
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3.5.6 Software aplikasi final 

Software aplikasi final merupakan software paling akhir yang digunakan saat 

aplikasi analisis butir soal ini sudah layak digunakan untuk menganalisis soal oleh 

para guru. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara  lain: 

3.6.1 Metode wawancara 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data awal untuk 

menemukan masalah yang harus diteliti, melalui wawancara terhadap guru – guru 

SMK di wilayah Kecamatan  Karangawen. Selain itu metode ini juga digunakan 

untuk mengetahui tanggapan para guru dan para ahli pakar tentang program Aplikasi 

Analisis Butir Soal Pilihan Ganda yang dibuat oleh penelitian. 

3.6.2 Metode Angket 

Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Metode ini cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar di wilayah yang luas.Angket dapat berupa pertanyaan langsung dikirim 

melalui pos atau internet. (Sugiyono,2010: 199). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan angket yang dibuat untuk mendapatkan peniliaian terhadap kelayakan 
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software Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Menggunakan Microsoft Office 

Excel 2010, dengan pertanyaan dan pernyataan tertutup. Menurut Arikunto 

(2006:241) angket bergradasi sebaiknya tidak mempunyai pilihan yang ganjil, hal itu 

dikarenakan biasanya responden akan mencari titik aman dalam menjawab yaitu 

memilih pilihan jawaban yang tengah, sehingga disarankan pilihan jawaban adalah 

genap. Dengan alasan tersebut maka dalam penelitan ini peneliti memilih angket yang 

berdegradasi atau berperingkat 1 sampai 4. Peneliti menyimpulkan setiap alternatif 

untuk pernyataan positif sebagai berikut: 

a. “Sangat Baik/Sangat Setuju” menunjukan gradasi paling tinggi, 

diberikan nilai 4. 

b. “Baik/Setuju” menunjukan gradasi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan yang ditambah kata “sangat”, diberikan nilai 3. 

c. “Tidak Baik/Tidak Setuju” menujukan gradasi penolakan, diberikan 

nilai 2. 

d. “Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju”  menunjukan gradasi yang 

paling bawah, diberikan nilai 1 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya menganalisis data tersebut. Penelitian ini 

lebih menitik beratkan tentang bagaimana pembuatan dan penggunaan aplikasi 

analisis butir soal pilihan ganda menggunakan microsoft office excel 2010, sehingga 
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data dianalisis dengan sistem deskriptif persentase. Untukmenganalisis data dari 

angket dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Angket yang telah diisi responden, diperiksa kelengkapan jawabannya, 

kemudian disusun sesuai dengan kode responden. 

(2) Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberi skor sesuai 

bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

(3) Membuat tabulasi data. 

(4) Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel dengan rumus: 

% � R
�  � 100%(5) 

Keterangan: 

% = persentase sub variabel 

n  = jumlah skor tiap variabel 

N = jumlah skor maksimum  

     (Muhammad Ali, 1998:184) 

(5) Dari persentase yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan katagori tinggi, sedang 

dan rendah dalam bentuk tabel statistik distributif maka perlu menentukan 

nilai maksimum, nilai minimum, dan intervalnya. Dengan mengadaptasi 

rumus persentase diatas maka dapat menentukan nilai indeks minimum dan 
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indeks maksimum. Sedangkan untuk menentukan interval, serta jarak 

intervalnya dapat mengadopsi rumus yang disampaikan Sugiyono (2011: 

172). Dari rumus-rumus tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) Menentukan persentase skor maksimal = 
STU� VWT:XYZY
STU� VWT:XYZY x 100% 

       = 
4
4 x 100%  

       = 100% 

(2) Menentukan persentase skor minimal     = 
STU� VX[XYZY
STU� VWT:XYZY x 100% 

        = 
1
4 x 100%  

        = 25% 

(3) Menentukan Range  = 100% – 25%    = 75% 

(4) Menentukan interval yang dikehendaki yaitu Sangat Setuju, Setuju, 

Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. 

(5) Menentukan lebar interval yaitu 75/4 = 18,75 

(6) Berdasarkan perhitungan dan cara yang diadopsi Sugiyono (2011: 

172) diatas maka diperoleh Range persentase dan kriteria kualitatif 

yang disajikan dalam tabel statistik distibusi dibawah ini: 

Tabel 3.4 Interval Pengkategorian Skor Kriteria Kualitatif 

 

Interval Kriteria 

81,25% < skor ≤ 100% Sangat Baik/Sangat Setuju 

62,5% < skor ≤ 81,25% Baik/Setuju 
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43,75% < skor ≤ 62,5% Tidak Baik/Tidak Setuju 

25% ≤ skor ≤ 43,75% Sangat Tidak Baik/Sangat 

Tidak Setuju 

 

 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila dari angket diperoleh hasil yang berada 

pada rentang antara 81,25% < skor  ≤ 100% atau 62,50% < skor ≤ 81,25% atau pada 

kriteria “Sangat Baik/Sangat Setuju” atau “Baik/Setuju”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Aplakasi 

4.1.1 Hasil Desain Aplikasi 

Desain Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh guru dalam 

melakukan analisis butir soal dengan tipe soal pilihan ganda sehingga, dengan adanya 

aplikasi ini diharapkan guru – guru tidak malas lagi dalam melakukan analisis butir 

soal untuk mengetahui soal – soal yang layak digunakan. Gambaran umum alur 

aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakan microsoft office excel 2010 

dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini : 

IN P U T

M a ta  P e la ja ra n

K e la s /S e k o la h

N a m a  S is w a

K u n c i J a w a b a n

J a w a b a n  T ia p  B u tir  

S o a l D a r i S e tia p  S is w a

P R O S E S

V B A  E X C E L

O U T P U T

S k o r  S is w a

T in g k a t K e s u k a ra n

D a y a  P e m b e d a

V a lid ita s

R e lia b ilita s

 

Gambar 4.1 Alur Aplikasi 
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4.1.1.1 Tampilan Menu Utama 

Tampilan menu utama ini di desain semenarik mungkin agar menimbulkan 

ketertarikan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, menu utama berfungsi untuk 

menampilkan menu – menu lain yang berada dalam aplikasi ini, diantaranya adalah: 

(1) Menu Tambah Data 

(2) Menu Lihat Data 

(3) Menu Simpan 

(4) Menu Bantuan 

(5) Menu Ubah Pasword  

(6) Menu Keluar 

Gambar tampilan menu utama bias dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Awal Aplikasi 
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4.1.1.2 Tampilan Menu Tambah Data 

Menu Tambah Data berfungsi untuk menampilkan form pengisian data yang 

harus diisi oleh pengguna agar dapat melakukan proses analisis butir soal. Berikut 

tampilan menu tambah data yang dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tampilan Menu Tambah Data 

4.1.1.3 Tampilan Menu Lihat Data 

Menu Lihat Data berfungsi untuk menampilakan form lihat data yang 

berfungsi untuk melihat data – data yang sudah pernah tersimpan dalam aplikasi 

ini.Berikut tampilan menu lihat data yang dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Tampilan Menu Lihat Data 

4.1.1.4 Tampilan Menu Simpan 

Menu Simpan berfungsi untuk menyimpan data – data yang telah dimasukkan 

ke dalam aplikasi agar tidak hilang. Berikut tampilan menu simpan dapat dilihat pada 

gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Tampilan Menu Simpan 

4.1.1.5 Tampilan Menu Bantuan 

Menu Bantuan berfungsi untuk menampilkan identitas pembuat aplikasi dan  

tutorial penggunaan aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk menggunakan 

aplikasi ini dengan mudah. Berikut tampilan menu bantuan dapat dilihat pada gambar 

– gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.6 Tampilan Menu Identitas Pembuat 
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Gambar 4.7 Tampilan Menu Tutorial 1 

 



69 
 

 
 

Gambar 4.8 Tampilan Menu Tutorial 2 
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Gambar 4.8 Tampilan Hasil Analisis dari Menu Tutorial 
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4.1.1.6 Tampilan Menu Ubah Pasword 

Menu Ubah Pasword berfungsi untuk mengganti username dan password saat 

pengguna mau masuk kedalam aplikasi analisis butir soal pilihan ganda 

menggunakan Microsoft office excel 2010 ini. Berikut tampilan gambar menu ubah 

password yang dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini: 

 

Gambar 4.9 Tampilan Menu Ubah Pasword 

4.1.1.7 Tampilan Menu Keluar 

Menu Keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi ini, Berikut tampilan 

gambar menu keluar yang dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini: 

 

Gambar 4.10 Tampilan Menu Keluar 

 



72 
 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Coba Pakar ( Expert Judgement) 

Aplikasi yang telah dibuat selanjutnya diujikan kepada sejumlah pakar yang 

berkompeten dalam bidangnya, untuk mencari tanggapan dan memvalidasi program. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 21 Januari 2013 sampai tanggal 18 Februari 2013 

kepada 5 orang dosen ahli yaitu: 

(1) Dr. Hari Wibawanto, M.T 

(2) Dr. Djuniadi, M.T 

(3) Anggraeini Mulwinda, S.T., M.Eng 

(4) Fedy Setio Pribadi, S.pd.,M.T. 

(5) Drs. Agus Suryanto, M.T 

Pengambilan data penelitian menggunakan instrumen angket seperti yang telah 

dijelaskan pada Bab sebelumnya.Angket tersebut terbagi menjadi 4 variabel 

yaituvariabel rekayasa perangkat lunak, variable komunikasi visual, variable 

keamanan dan variabel kelayakan. Jumlah keseluruhan pernyataan dalam angket 

tersebut adalah 15 pernyataan dengan pembagian 4 pernyataan untuk variabel 

rekayasa perangkat lunak yang meliputi: (1) keterbacan dan efisiensi dalam 

pengembangan maupun penggunaan software aplikasi, (2) reliable (handal, tingkat 

kesalahan program kecil), (3) usebilitas (mudah diguakan dan sederhana dalam 

pengoprasiannya), (4) dokumentasi aplikasi (jelas, singkat, lengkap), dan desain 

program (jelas menggambarkan alur kerja program).  
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Selanjutnya terdapat 6 pernyataan untuk variable komunikasi visual yang 

meliputi: Aspek komunikasi visual meliputi, (1) komunikatif (tata bahasa, menu 

navigasi), (2) sederhana dan memikat, (3) audio (narasi, sound effect, backsound, 

music), (4) visual (layout design, typography, warna), (5) media bergerak/gambar 

(animasi, movie).  Kemudian 2 pernyataan untuk variabel keamanan dan 3 pernyataan 

untuk variabel kelayakan aplikasi. Angket yang sudah di bagikan berperingkat 1 

sampai 4, 4 artinya sangat setuju, 3 artinya setuju, 2 berarti tidak setuju dan 1 sangat 

tidak setuju. Berikut hasil penelitian uji pakar oleh dosen yang dapat dilihat pada 

tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Uji Pakar 

 

No Aspek Presentase (%) Keterangan 

1 Rekayasa Perangkat Lunak 78,33% Baik 

2 Komunikasi Visual 82,5% Sangat Baik 

3 Keamanan 85% Sangat Baik 

4 Kelayakan 87,5% Sangat Baik 

Penilaian Aplikasi 83,33% Sangat Baik 
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Angket Uji Pakar 

 

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.11 diatas, dapat diketahui untuk seluruh 

variabel mendapatkan penilaian dari dosen sebanyak 83,33% dengan pembagian 

penilaian tiap kriteria sebagai berikut : kriteria aspek rekayasa perangkat lunak 

(78,33%), kriteria aspek komunikasi visual (82,5%), kriteria aspek keamanan (85%) 

dan kriteria aspek kelayakan (87,5%). Sehingga dengan penilaian tersebut aplikasi ini 

dapat dikategorikan “Sangat baik” digunakan sebagai aplikasi analisis butir soal 

pilihan ganda untuk mempermudah guru dalam menentukan kualitas soal ujian. 

4.2.2 Ujicoba Terbatas 

Ujicoba terbatas adalah ujicoba yang dilakukan pada kelompok dengan skala 

kecil untuk membuktikan apakah model yang dikembangkan cukup efektif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi.Jika ujicoba terbatas telah dilakukan dan diperoleh 

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%
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84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Aspek Rekayasa 

Perangkat Lunak

Aspek Komunikasi 

Visual

Aspek Keamanan Aspek Kelayakan

Kriteria

Presentase 
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hasil bahwa model yang dikembangkan disimpulkan efektif dalam mengatasi masalah 

atau mencapai tujuan tertentu, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan untuk 

melaksanakan uji coba lebih luas.Dalam penelitian ini ujicoba terbatas dilakukan 

terhadap 10 orang guru SMK di Kecamatan karangawen yang diambil dari sejumlah 

kecil populasi yang tidak dijadikan sampel dalam penelitian. 

Pengambilan data penelitian menggunakan instrumen angket yang dibagikan 

terhadap 10 orang guru SMK tersebut.Angket tersebut terbagi menjadi 4 variabel 

yaituvariabel isi aplikasi, variable kemudahan dalam penggunaan, variable tampilan 

aplikasi dan variabel kelayakan aplikasi. Jumlah keseluruhan pernyataan dalam 

angket tersebut adalah 30 pernyataan dengan pembagian 9 pernyataan untuk variabel 

isi aplikasi yang meliputi data – data jawaban siswa, nilai ujian siswa, reliabilitas 

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

Terdapat 6 pernyataan untuk variabel aspek kemudahan dalam penggunaan 

yang menilai tentang kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, 6 

pernyataan untuk aspek tampilan aplikasi yang menilai bagaimana tampilan dari 

aplikasi analisis butir soal ini apakah tampilan dari aplikasi ini menarik untuk 

digunakan atau tidak. Untuk aspek kelayakan aplikasi terdapat 9 pernyataan yang  

menilai bagaimana kelayakan aplikasi analisis butir soal ini apakah aplikasi ini layak 

digunakan untuk menganalisis soal oleh guru atau tidak. Berikut hasil penelitian uji 

coba terbatas yang diakukan kepada 10 orang guru SMK di kecamatan karangawen 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Hasil Penelitian Uji Coba Terbatas 

 

No Aspek Presentase (%) 

1 Aspek Isi Aplikasi 85,55% 

2 Aspek Kemudahan dalam 

Penggunaan 

85% 

3 Aspek Tampilan Aplikasi 83,75% 

4 Aspek Kelayakan Aplikasi 85,83% 

Penilaian Aplikasi 85,03% 

 

 

 

 
 

Gambar 4.12 Grafik Uji Coba Terbatas 

 

 

Pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.12 diatas, dapat diketahui untuk seluruh 

variabel mendapatkan penilaian dari dosen sebanyak 85,03% dengan pembagian 

penilaian tiap kriteria sebagai berikut : kriteria aspek isi aplikasi (85,55%), kriteria 
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aspek kemudahan dalam penggunaan (85%), kriteria aspek tampilan aplikasi 

(83,75%) dan kriteria aspek kelayakan aplikasi (85,83%). Sehingga dengan penilaian 

tersebut aplikasi ini dapat dikategorikan layak di gunakan dan mempunyai desain 

yang sesuai untuk kebutuhan pengguna  dengan kriteria “Sangat Baik” . 

4.2.3 Ujicoba Lebih Luas 

Setelah melakukan ujicoba pakar dan ujicoba terbatas langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji sesungguhnya terhadap para pengguna. Uji pengguna adalah tes 

produk akhir, yang merupakan suatu proses dengan prosedur yang jelas, tentang 

bagaimana desain tampilan program, kemudahan dalam penggunaan aplikasi, 

kelayakan program dan isi dari program tersebut. Uji pengguna dilakukan oleh guru – 

guru SMK di wilayah Kecamatan  Karangawen,  dalam penelitian ini faktor yang 

diteliti  adalah kelayakan aplikasi untukdigunakan oleh guru, pengambilan data pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan angket yang sama pada ujicoba terbatas. 

Angket ini mempunyai 4 variabel yaituvariabel isi aplikasi, variable kemudahan 

dalam penggunaan, variable tampilan aplikasi dan variabel kelayakan aplikasi. 

Jumlah keseluruhan pernyataan dalam angket tersebut adalah 30 pernyataan dengan 

pembagian 9 pernyataan untuk variabel isi aplikasi yang meliputi data – data jawaban 

siswa, nilai ujian siswa, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, validitas soal, dan 

daya beda soal, 6 pernyataan untuk variabel aspek kemudahan dalam penggunaan 

yang menilai tentang kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, 6 

pernyataan untuk aspek tampilan aplikasi yang menilai bagaimana tampilan dari 
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aplikasi analisis butir soal ini apakah tampilan dari aplikasi ini menarik untuk 

digunakan atau tidak. Untuk aspek kelayakan aplikasi terdapat 9 pernyataan yang  

menilai bagaimana kelayakan aplikasi analisis butir soal ini apakah aplikasi ini layak 

digunakan untuk menganalisis soal oleh guru atau tidak hanya saja sampel dalam 

penelitian ini berjumlah lebih banyak dari ujicoba terbatas. Berikut hasil penelitian uji 

coba lebih luas yang diakukan kepada 26 orang guru SMK di wilayah kecamatan 

karangawen yang dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Hasil Penelitian Aspek Isi Aplikasi 

 

No Item Indikator Prosentase  

1 Program ini bisa membantu guru untuk mengetahui 

kualitas soal pilihan ganda 

88,5% 

2 Program ini mempermudah guru untuk mengetahui 

validitas soal. 

81,7% 

3 Dengan menggunakan program ini tingkat kesukaran 

soal dapat diketahui dengan mudah. 

91,3% 

4 Program ini dapat digunakan untuk mengetahui daya 

beda soal. 

84,6% 

5 Grafik yang dapat ditampilkan dalam program 

mempermudah guru dalam membaca hasil analisis soal. 

77,9% 

6 Selain dapat menganalisis kualitas soal, program ini 

juga mempunyai fasilitas untuk mengoreksi nilai siswa 

secara otomatis. 

80,8% 

7 Program ini dapat menentukan nilai tertinggi dan 

terendah siswa. 

81,7% 

8 Program sudah menampilkan analisis soal pilihan 

ganda secara terstruktur. 

79,8% 

9 Penggunaan program ini hanya untuk menganalisis 

bentuk soal pilihan ganda. 

82,7% 

Penilaian Aplikasi Aspek Isi 83,2% 
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Gambar 4.13 Grafik Hasil Penilaian Aspek Isi Aplikasi 

Pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.13 diatas, dapat diketahui untuk niai penelitian 

pada aspek  kriteria isi aplikasi, mendapatkan penilaian dari guru sebanyak 83,2%. 

Sehingga dengan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek isi dari aplikasi 

tersebut sesuai dengan fungsi utama dari aplikasi, yaitu aplikasi harus bisa 

menentukan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda suatu soal ujian 

untuk mengetahui kualitas soal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini 

mempunyai Isi yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal pilihan ganda 

dengan kriteria “sangat baik”. 
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Tabel 4.4 Hasil Penelitian Aspek Kemudahan dalam Penggunaan Aplikasi 

No. Indikator Presentase (%) 

10 Penggunaan bahasa indonesia 

mempermudah pengguna dalam 

menggunakan program. 

83,7 % 

11 Icon navigasi yang terdapat dalam 

program sangat membantu pengguna 

dalam menjalankan program. 

87,5% 

12 Guru dapat dengan mudah menggunakan 

program ini untuk menganalisis soal 

berbentuk pilihan ganda. 

80,8% 

13 Program dapat digunakan dengan 

mudah. 

87,5% 

14 Terdapat menu tutorial/help untuk 

mempermudah penggunaan program.     

85,6% 

15 Program ini dapat dijalankan tanpa harus 

menginstal program agar lebih praktis 

dalam  peggunaannya. 

88,5% 

 Penilaian Aplikasi Aspek 

Kemudahan dalam Pengguaan 

 

85,5% 

 

 

Gambar 4.14  Grafik Hasil Penilaian Aspek Kemudahan dalam Penggunaan 
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Pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa aspek 

kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini memang sangat mudah untuk digunakan 

oleh pengguna, karena aplikasi ini menggunakan microsoft office excel 2010 yang 

sudah banyak digunakan di dalam masyarakat, selain itu di dalalm aplikasi juga 

terdapat menu bantuan yang berisi tentang cara menggunakan aplikasi ini. setelah 

dilakukan analisis secara deskriptif presentase menunjukan penilaian sebesar 85,5% 

dengan  kriteria “sangat baik”, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat 

mudah digunakan untuk menganalisis butir soal pilihan ganda. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Aspek Tampilan Aplikasi 

No. Item Indikator Presentase (%) 

16 Tampilan gambar dalam program ini 

sangat menarik. 

83.7 

17 Desain tampilan pada program ini 

menarik untuk digunakan. 

84.6 

18 Program ini mempunyai kombinasi huruf 

yang menarik.  

82.7 

19 Dalam program ini terdapat identitas 

pembuat.  

90.4 

20 Grafik yang ditampilkan dalam program 

ini tidak mengganggu pengguna untuk 

membaca hasil analisis program.  

76.9 

21 Penggunaan warna dalam program ini 

tidak mengacaukan tampilan program. 

80.8 

 Penilaian Aplikasi Aspek  

Tampilan Aplikasi 

83,1% 
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Gambar 4.14  Grafik Hasil Penilaian Aspek Tampilan Aplikasi 

Pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.14 diatas dapat disimpulkan bahwa aspek 

tampilan aplikasi ini memang sangat menarik untuk digunakan oleh pengguna, karena 

aplikasi ini mempunyai desain yang menarik, tampilan gambar yang menarik, 

penggunaan warna yang menarik dan kombinasi huruf yang sangat bagus. Selain itu 

setelah dilakukan analisis secara deskriptif presentase, nilai presentase yang muncul 

menunjukan penilaian sebesar 83,1% dengan  kriteria “sangat baik”, maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini memang mempunyai desain tampilan yang sesuai 

kebutuhan untuk digunakan oleh pengguna. 
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Aspek Kelayakan Aplikasi 

No Item Indikator Presentase 

(%) 

22 Program ini dapat mempermudah guru untuk 

menganalisis kualitas soal. 

85,6% 

23 Program ini dapat berjalan dengan baik dalam 

kondisi normal. 

82,7% 

24 Program ini sudah layak digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas soal. 

80,8% 

25 Guru dapat lebih efektif dalam menganalisis butir 

soal menggunakan program ini. 

85,6% 

26 Guru sangat terbantu dengan adanya program ini. 88,5% 

27 Guru dari berbagai jenjang pendidikan dapat 

menggunakan program ini. 

81,7% 

28 Dengan adanya program ini diharapkan kualitas 

soal ujian menjadi lebih baik sehingga nilai siswa 

juga ikut menjadi lebih baik. 

86,5% 

29 Guru tidak menemukan kesulitan saat 

menggunakan program ini. 

83,7% 

30 Penggunaan program ini dapat merespon guru 

untuk tidak malas dalam menganalisis kalitas soal. 

89,4% 

Penilaian Aplikasi Aspek Kelayakan Aplikasi 

 

88,3% 
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Gambar 4.16 Grafik Aspek Kelayakan Aplikasi 

Pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.16 diatas menampilkan hasil analisis secara 

deskriptif presentase, nilai presentase yang muncul menunjukan penilaian sebesar 

88,3% dengan  kriteria “sangat baik”. 

Berdasarkan hasil analisis angket yang telah dilakukan pada ujicoba lebih luas, 

yang dilakukan terhadap 26 guru SMK didapat nilai tiap variabel, aspek isi aplikasi 

83,22%, aspek kemudahan dalam penggunaan 85,57%, aspek tampilan aplikasi 

83,17% dan aspek kelayakan aplikasi 88,33%. Sehingga nilai keseluruhan dari tiap 

item pernyataan sebesar 85,07% dengan kriteria “sangat baik”. maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini mempunyai desain yang sesuai dan mudah digunakan 

oleh guru untuk menganalisis butir soal pilihan ganda.  
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4.3 PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah mendapatkan hasil berupa aplikasi analisis butir soal pilihan 

ganda menggunakan microsoft office excel 2010. Untuk mengetahui kemudahan 

dalam menggunakan aplikasi ini, serta untuk mengetahui kelayakan aplikasi ini, 

peneliti melakukan analisis yang dilakukan menggunakan angket dengan analisis 

yang dilakukan secara deskriptif presentase. Dari hasil angket yang telah diujikan 

oleh para pakar (expert judgement) terdapat 4 aspek yang dinilai yaitu: (1) Aspek 

rekayasa perangkat lunak yang mempunyai presentase 78,33%, (2) Aspek komunikasi 

visual mempunyai presentase 82,5%, (3) Aspek keamanan mempunyai presentase 

85%, dan (4) Aspek kelayakan mempunyai presentase 87,5%. Secara keseluruhan 

dapat dikatakan bahwa aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakan 

microsoft office excel 2010 dapat digolongkan ke dalam kriteria “sangat baik” 

dengan presentase seluruh variabel 83,33%. 

Hasil angket dari ujicoba terbatas yang dilakukan pada kelompok dengan skala 

kecil dari jumlah populasi, mendapatkan hasil presentase yang terdiri dari aspek isi 

aplikasi sebesar 85,55%, aspek kemudahan dalam penggunaan 85%, aspek tampilan 

aplikasi 83,75% , dan aspek kelayakan aplikasi 85,83%, dari  presentase tiap variabel 

dapat  membuktikan aplikasi yang dikembangkan layak digunakan, sangat mudah 

dalam penggunaannya, serta mempunyai desain tampilan yang menarik untuk 

digunakan. Nilai presentase dari seluruh variabel tersebut adalah  85,03 % dengan 

kriteria “sangat baik”. 
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Berdasarkan hasil angket dari ujicoba lebih luas yang dilakukan terhadap 26 

guru SMK di kecamatan karangawen, presentase tanggapan guru terhadap aplikasi ini 

menunjukkan 85,07 % yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor tertinggi 

pada variabel tanggapan siswa adalah pada pernyataan nomor 3 (Dengan 

menggunakan program ini tingkat kesukaran soal dapat diketahui dengan mudah) 

dengan skor persentase sebesar 91,3%, hal ini bisa disebabkan karena responden 

merasa sangat mudah menentukan tingkat kesukaran soal dengan menggunakan 

aplikasi ini,  sedangkan skor terendah pada pernyataan nomor 20 (Grafik yang 

ditampilkan program tidak mengganggu pengguna untuk membaca hasil analisis 

program.) dengan skor persentase 76,9 %. Berdasarkan hasil terendah dari angket, 

menunjukkan bahwa responden merasa bahwa tampilan grafik kurang sesuai.Skor 

terendah dalam tanggapan guru tidak mempengaruhi tentang kelayakan aplikasi 

secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian 

dengan menggunakan aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakan  

microsoft office excel 2010 ini dapat disimpulkan, bahwa : 

(1) Aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakanmicrosoft office 

excel 2010 ini mempunyai desain tampilan yang sesuai sehingga menarik 

untuk digunakkan. 

(2) Rekayasa Aplikasi analisis butir soal pilihan ganda menggunakan microsoft 

office excel 2010 ini mudah untuk digunakkan serta dapat membantu 

pendidik dalam menganalisis butir soal pilihan ganda dengan sangat baik. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa persentase penilaian media yang 

diperoleh dari Uji pakar, ujicoba terbatas dan ujicoba sesungguhnya. Berdasarkan 

hasil analisis angket yang di ujicoba oleh pakar (expert judgement) diperoleh 

presentase seluruh variabel sebesar 83,33% yang dapat digolongkan pada kriteria 

“sangat baik”, hasil analisis ujicoba terbatas juga didapat presentase seluruh variabel 

sebesar 85,03% dengan kriteria “sangat baik”, dan hasil analisis ujicoba lebih luas 
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yang telah dilakukan didapatkan nilai presentase seluruh variabel sebesar 85,07% , 

juga dengan kriteria “sangat baik”.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat disarankan antara lain : 

(1) Bagi guru dan pengguna aplikasi : Dengan adanya aplikasi analisis butir soal 

pilihan ganda dengan menggunakan Microsoft office excel 2010 ini 

diharapkan guru – guru dan pengguna akan lebih mudah menganalisis butir 

soal sehingga didapat kualitas soal yang baik.  

(2) Bagi peneliti : Aplikasi analisis butir soal pilihan ganda dengan menggunakan 

Microsoft office excel 2010 ini masih mempunyai kekurangan untuk itu perlu 

dikembangkan  agar  dapat menganalisis soal berbentuk essai. 

(3) Bagi sekolah : Dengan adanya aplikasi analisis butir soal pilihan ganda 

dengan menggunakan Microsoft office excel 2010 ini diharapkan setiap 

sekolahan lebih efektif dalam menganalisis soal sehingga didapat kualitas soal 

yang baik yang kemudian dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

. 
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Lampiran 1 

Angket Untuk Pakar 
 

 

Angket Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda 

Menggunakan Microsoft Excel 2010 

 

Nama  :   ................................................ 

Asal Instansi :   ................................................ 

 

 

 

 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoprasiannya ? 

 Sangat mudah  

     Cukup mudah 

 Tidak mudah 

 Sangat tidak mudah 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

 

 

Untuk : Pakar  

Petunjuk : 

1. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini merupakan tindak lanjut dari Aplikasi Analisis Butir Soal. 

3. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya 

4. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pernyataan 
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2. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mempunyai tingkat kesalahan program 

yang  kecil dalam penggunaannya / reliable ? 

 Sangat reliable 

 Cukup reliable 

 Tidak reliable 

 Sangat tidak reliable  

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat banyak kendala saat menggunakan program 

ini ? 

 Sangat tidak menemui kendala 

 Cukup menemui kendala 

 Tidak menemui kendala 

 Sangat menemui kendala 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini praktis digunakan karena tidak perlu 

menginstal program terlebih dahulu ? 

 Sangat praktis 

 Cukup praktis 

 Tidak praktis 

 Sangat tidak praktis 

Alasan  :........................................................................................................................ 
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............................................................................................................................. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mempunyai tata bahasa yang komunikatif ? 

 Sangat komunikatif 

 Cukup komunikatif 

 Tidak komunikatif 

 Sangat tidak komunkatif 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mempunyai desain tampilan dan yang 

menarik ? 

 Sangat menarik 

 Cukup menarik 

 Tidak menarik 

 Sangat tidak menarik 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mempunyai kombinasi  warna yang 

menarik dan enak dilihat ? 

 Sangat enak dilihat 

 Cukup enak dilihat 

 Tidak enak dilihat 

 Sangat tidak enak dilihat 

Alasan  :........................................................................................................................ 



94 
 

............................................................................................................................. 

 

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar sehingga mudah dipahami oleh pengguna ? 

 Sangat mudah dipahami 

 Cukup Mudah dipahami 

 Tidak mudah dipahami 

 Sangat tidak mudah dipahami 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini mempunyai icon navigasi yang sesuai 

dengan kebutuhan ? 

 Sangat sesuai 

 Cukup sesuai 

 Tidak sesuai 

 Sangat tidak sesuai 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini menarik untuk digunakan ? 

 Sangat menarik 

 Cukup menarik 

 Tidak menarik 

 Sangat tidak menarik 
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Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini ajeg dalam penggunaanya dan tidak bias 

diubah – ubah oleh pengguna ? 

 Sangat ajeg 

 Cukup ajeg 

 Tidak ajeg 

 Sangat tidak ajeg 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

12. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program ini mempunyai fasilitas keamanan seperti 

penggunaan kode keamanan saat mau masuk kedalam program ? 

 Sangat mempunyai 

 Cukup mempunyi 

 Tidak mempunyai 

 Sangat tidak mempunyai 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini layak digunakan oleh para guru untuk 

menganalisis kualitas soal ? 

 Sangat layak 

 Cukup layak 
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 Tidak layak 

 Sangat tidak layak 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

menganalisis butir soal ? 

 Sangat dapat meningkatkan kinerja guru 

 Cukup dapat meningkatkan kinerja guru 

 Tidak dapat meningkatkan kinerja guru 

 Sangat tidak dapat meningkatkan kinerja guru 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah program ini masih dapat dikembangkan lagi agar dapat 

lebih mempermudah guru dalam menganalisis soal ? 

 Sangat dapat dikembangkan 

 Cukup dapat dikembangkan 

 Tidak dapat dikembangkan 

 Sangat tidak dapat dikembangkan 

Alasan  :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
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Semarang, ...................... 

 

 

 

       ........................................ 

                   NIP. 
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Lampiran 2 

Angket Pengguna 
 

 

Angket Aplikasi Analisis Butir Soal Pilihan Ganda  

Menggunakan Microsoft Excel 2010 

Nama  :   ................................................ 

Unit Kerja  :   ................................................ 

 

 

 

Keterangan : 

A : Sangat Baik/Sangat Setuju  C    : Tidak Baik/Tidak Setuju 

B : Baik/Setuju     D: Sangat Tidak Baik/Sangat TidaSetuju 

No KRITERIA A B C D 

Aspek isi aplikasi 

1. 
Program ini bisa membantu guru untuk mengetahui 

kualitas soal pilihan ganda. 
    

2. 
Program ini mempermudah guru untuk mengetahui 

validitas soal. 
    

3. 
Dengan menggunakan program ini tingkat 

kesukaran soal dapat diketahui dengan mudah. 
    

4. 
Program ini dapat digunakan untuk mengetahui 

daya beda soal. 

    

Untuk : Pengguna 

Petunjuk : 

1. Isilah nama dan asal instansi Anda pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini merupakan tindak lanjut Penilaian oleh Pengguna dari Aplikasi Analisis Butir Soal 

3. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya 

4. Berikan tanda (√) pada kolomyang telah disediakan sesuai dengan pernyataan yang diberikan 
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5. 

Grafik yang dapat ditampilkan dalam program 

mempermudah guru dalam membaca hasil analisis 

soal. 

    

6. 

Selain dapat menganalisis kualitas soal, program ini 

juga mempunyai fasilitas untuk mengoreksi nilai 

siswa secara otomatis. 

    

7. 
Program ini dapat menentukan nilai tertinggi dan 

terendah siswa. 

    

8. 
Program sudah menampilkan analisis soal pilihan 

ganda secara terstruktur. 

    

9. 
Penggunaan program ini hanya untuk menganalisis 

bentuk soal pilihan ganda. 

    

Aspek kemudahan dalam penggunaan 

10. 

Penggunaan bahasa indonesia mempermudah 

pengguna dalam menggunakan program. 

 

    

11. 
Icon navigasi yang terdapat dalam program sangat 

membantu pengguna dalam menjalankan program. 

    

12. 

Guru dapat dengan mudah menggunakan program 

ini untuk menganalisis soal berbentuk pilihan 

ganda. 

    

13. Program dapat digunakan dengan mudah.     

14. 
Terdapat menu tutorial help untuk mempermudah 

penggunaan program.     

    

15. 

Program ini dapat dijalankan tanpa harus 

menginstal program agar lebih praktis dalam  

peggunaannya. 

    

Aspek tampilan aplikasi 
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16. 
Tampilan gambar dalam program ini sangat 

menarik. 

    

17. 
Desain tampilan pada program ini menarik untuk 

digunakan. 

    

18. 
Program ini mempunyai kombinasi huruf yang 

menarik.  

    

19. Dalam program ini terdapat identitas pembuat.      

20. 

Grafik yang ditampilkan dalam program ini tidak 

mengganggu pengguna untuk membaca hasil 

analisis program.  

    

21. 
Penggunaan warna dalam program ini tidak 

mengacaukan tampilan program. 

    

Aspek kelayakan aplikasi 

22. 
Program ini dapat mempermudah guru untuk 

menganalisis kualitas soal. 

    

23. 
Program ini dapat berjalan dengan baik dalam 

kondisi normal. 

    

24. 
Program ini sudah layak digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas soal. 

    

25. 
Guru dapat lebih efektif dalam menganalisis butir 

soal menggunakan program ini. 

    

26. Guru sangat terbantu dengan adanya program ini.     

27. 
Guru dari berbagai jenjang pendidikan dapat 

menggunakan program ini. 

    

28. 

Dengan adanya program ini diharapkan kualitas 

soal ujian menjadi lebih baik sehingga nilai siswa 

juga ikut menjadi lebih baik. 

    

29. 
Guru tidak menemukan kesulitan saat 
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menggunakan program ini. 

30. 
Penggunaan program ini dapat merespon guru 

untuk tidak malas dalam menganalisis kalitas soal. 

    

  

Catatan - catatan 

1. Menurut Anda apa saja kelebihan – kelebihan yang terdapat dalam program ini ? 

Jawaban :........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

2. Menurut Anda apa saja kekurangan yang terdapat dalam program ini ? 

Jawaban :......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Bagaimana pendapat dan saran Anda tentang program ini ? 

Jawaban :......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4.Apakah program ini layak digunakan untuk menganalisis butir soal dengan baik ? 

Jawaban :......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Demak, .............. .... 

 

       ........................................ 

                  NIP. 
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Lampiran 3 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 4 

Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 5 

Daftar Nama Responden dan Hasil Analisis Uji Pakar 
 

No Nama dosen 

No Soal 

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

1 Anggraini M., S.T, M.Eng. 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 

2 Drs. Agus Suryanto, M.T 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

3 Fedy Setio P., S.Pd., M.T. 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 

4 Dr.Djunaidi, M.T. 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 

5 Dr. Hari Wibawanto, M.T. 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

Jumlah 17 15 15 18 14 15 16 16 17 17 15 18 18 17 18 

Hasil 94 66 51 35 

Nilai Presentase(%) 78.33333333 82.5 85 87.5 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak Komunikasi Visual Keamanan Kelayakan 

Total Presentase (%) 83.33333333 
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Lampiran 6 

Nama Responden dan analisis Uji Terbatas 

No Responden No Soal 

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

1 Femmy H, S. Pd 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

2 Tirta Setya, S. Pd 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 

3 M. Lutfil Halim, M.SI 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 

4 Indiah Isriyati, S.Km 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

5 Erni Arsilowati, S.Pd 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 

6 Niken Yuwana S. Pd 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

7 Hanifah, S. Pd 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 

8 Kumaeroh, S.Pd 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 

9 Eka Susanti, SE 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

10 Anida M, S.Pd 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

Jumlah Total 308 204 

Aspek / Kategori Isi Aplikasi Kelayakan dalam penggunaan 

Presentase (%) 85.55555556 85 

Jumlah Total Presentase (%) 85.03472222 

 

 

No 

 

Nama 
No Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Femmy H., S.Pd 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 

2 Tirta S., S.Pd 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 M. Lutfil H., M.SI 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 

4 Indiah I., S.Km 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 

5 Erni A., S.Pd 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

6 Niken Yuwana, S.Pd 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 

7 Hanifah, S.Pd 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

8 Kumaeroh, S.Pd 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 

9 Eka Susanti, S.E 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

10 Anida M., S.Pd 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

Jumlah Total 201 309 

Aspek / Kategori Tampilan Aplikasi Kelayakan Aplikasi 

Presentase 83.75 85.83333333 

Jml Total Presentase (%) 85.03472222 
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Lampiran 7 

Nama Responden Uji Sebenarnya 
 

No Nama Guru Kode 

1 Arif Darmawan ST R1 

2 Teguh Riyadi, S.Pd R2 

3 Didik Ariyanto, S. Pd, M.Pd R3 

4 Sukiman, S. Pd, M.Pd R4 

5 Endah Sulistyowati, ST R5 

6 Imam Koesnadi, S.Pd R6 

7 Heni Dwi Setyanasari, S. Pd R7 

8 Khoidah, S.Pd R8 

9 Ahmad Munif S.PdI R9 

10 Muh. Munawar, S. Kom R10 

11 Windarti, S.Pd. R11 

12 Dra. Sri Setyowati R12 

13 Nikmah, S.Hi R13 

14 Agus Tri Sabdono, S.Pd R14 

15 Sugiyono, S.Kom R15 

16 Yoyok Andi Perdana, ST R16 

17 Ahmad Zubaidi, SE R17 

18 Abdul Basir, S.Pd R18 

19 Sri Supriyanti, S.Pd R19 

20 Hudalil Muttaqin, S.E R20 

21 Affin Septiyarini, S.Pd R21 

22 Fitriana Ratnawati, M.Pd. R22 

23 Ummi Kultsum, S.Pd. R23 

24 Faizin, S.Pd R24 

25 Kusminingsih, S.Pd R25 

26 Sutrisno, S.Pd R26 
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Lampiran 8 

Analisis Uji Sebenarnya Aspek Isi Aplikasi 
 

No 

Kode 

Guru 

No Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 R1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

2 R2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 

3 R3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 

4 R4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

5 R5 4 3 4 3 2 3 4 2 3 

6 R6 3 2 4 3 3 3 4 4 4 

7 R7 3 4 4 4 4 4 4 4 2 

8 R8 4 3 3 4 4 3 3 3 4 

9 R9 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

10 R10 4 3 3 4 4 3 3 2 4 

11 R11 3 4 4 4 1 2 3 3 4 

12 R12 4 4 4 3 3 3 2 3 3 

13 R13 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

14 R14 4 3 4 4 3 3 4 3 3 

15 R15 4 3 4 3 3 3 2 4 2 

16 R16 4 4 4 4 3 3 3 3 2 

17 R17 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

18 R18 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

19 R19 2 3 4 3 4 4 4 3 4 

20 R20 4 3 3 3 2 3 4 3 4 

21 R21 4 3 4 3 2 3 2 3 3 

22 R22 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

23 R23 4 3 4 3 2 3 3 3 3 

24 R24 4 3 4 3 4 4 3 3 4 

25 R25 4 3 3 3 2 4 3 4 4 

26 R26 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

Jumlah Total 92 85 95 88 81 84 85 83 86 

Presentase (%) 88.46 81.73 91.35 84.62 77.88 80.77 81.73 79.81 82.69 

Aspek  Isi Aplikasi 

 Presentase tiap 

kategori(%) 83.22649573 
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Lampiran 9 

Analisis Aspek Kemudahan dan Tampilan Aplikasi 
 

Kode Guru No Soal 

R1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 

R3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 

R4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 

R5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

R6 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

R7 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

R8 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 

R9 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 

R10 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 

R11 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 

R12 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

R13 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 

R14 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 2 4 

R15 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

R16 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 

R17 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 

R18 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 

R19 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

R20 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 

R21 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 

R22 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 

R23 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 

R24 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

R25 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

R26 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 

 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

Jml total 87 91 84 91 89 92 87 88 86 94 80 84 

Presentase 83.65 87.5 80.77 87.5 85.58 88.46 83.65 84.62 82.69 90.38 76.92 80.77 

Aspek Kemudahan dalam penggunaan Tampilan Aplikasi 

Presentase/ 

kategori 85.57692308% 83.17307692% 
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Lampiran 10 

Analisis Aspek Kelayakan Aplikasi 
 

Kode Guru                                                                                                                    No Soal 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

R1 4 3 2 3 3 4 3 4 3 

R2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 

R3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 

R4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 

R5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

R6 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

R7 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

R8 4 3 3 4 3 2 3 3 4 

R9 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

R10 4 3 2 3 3 4 4 3 4 

R11 4 2 2 2 3 3 3 3 3 

R12 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

R13 4 4 4 3 4 3 3 4 4 

R14 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

R15 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

R16 3 2 4 3 4 3 4 3 4 

R17 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

R18 2 3 3 4 4 3 2 3 3 

R19 3 3 4 4 4 4 4 2 3 

R20 4 3 3 4 3 4 4 3 3 

R21 2 4 3 4 4 2 4 3 3 

R22 3 4 3 3 3 2 3 4 4 

R23 4 4 3 4 3 2 4 3 4 

R24 4 3 3 3 3 4 4 4 3 

R25 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

R26 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

Jml total 89 86 84 89 92 85 90 87 93 

Presentase 85.58 82.69 80.77 85.58 88.46 81.73 86.54 83.65 89.42 

Aspek Kelayakan Aplikasi 

Presentase/ 

kategori 

88.33333333% 
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Lampiran 11 

Tutorial Penggunaan Aplikasi 
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