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ABSTRAK 

 

Gunawan, Wawan. 2013. Analisis Butir Soal Latihan Buku Paket Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri 01 Kota Magelang Tahun 2013. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Retno Purnama Irawati, 

S.S., M.A. Pembimbing II: Zukhaira, S.S., M.Pd. 

Kata Kunci:  Butir Soal, Latihan Buku Paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah 

Rendahnya mutu pembelajaran bisa disebabkan oleh rendahnya kualitas 

bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar bisa berupa buku paket/buku ajar dan 

lembar kerja siswa (LKS). Kualitas buku paket yang digunakan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. 

Banyak sekolah yang menggunakan buku paket sebagai bahan ajar untuk 

masing-masing mata pelajaran. Di Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang, 

pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Arab menggunakan buku paket 

“Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat. Buku paket tersebut 

belum pernah dianalisis kualitas soalnya, sehingga penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis butir soal pada buku paket tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan soal-soal 

latihan, lembar jawaban siswa, kunci jawaban buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota 

Magelang, silabus dan RPP mata pelajaran bahasa Arab kelas X, daftar nama 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang untuk dijadikan sampel 

penelitian. Variabel diskrit dalam penelitian ini angka-angka yang digunakan 

dalam menghitung banyaknya siswa yang menjawab butir soal dari kelompok atas 

dan kelompok bawah, sedangkan Variabel kontinumnya adalah hasil dari analisis 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal latihan buku paket ta’lim al 

lughah al arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 

kota Magelang tahun 2013 memiliki validitas dengan kategori kurang karena 

hanya 35% indeks validitasnya yang memenuhi standar, reliabilitas masuk dalam 

kategori jelek. Dengan perolehan angka 32,25% dari seluruh soal memiliki 

reliabilitas tinggi, 67,75% dari seluruh soal memiliki reliabilitas sangat rendah, 

daya pembeda masuk dalam kategori cukup karena 35% soal memiliki indeks 

daya pembeda sesuai dengan standar, dan tingkat kesukaran dengan kategori baik 

karena 72,5% indeks kesukarannya telah memenuhi standar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Rendahnya mutu atau kualitas dan relevansi pendidikan membuat 

lembaga pendidikan seperti sekolah dituntut untuk mempersiapkan sumber 

daya manusia yang kompeten. Kompetensi yang dituntut dari seorang guru 

yang profesional adalah kompetensi untuk membelajarkan peserta didik 

dengan baik sehingga mampu menghasilkan lulusan yang meguasai 

kompetensi yang dibelajarkan pada tiap jenjang pendidikan (Nurgiyantoro 

2010:iii). 

Rendahnya mutu pembelajaran bisa disebabkan oleh rendahnya 

kualitas bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar bisa berupa buku paket/buku 

ajar dan lembar kerja siswa (LKS). Kualitas buku paket yang digunakan 

sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. 

Buku paket yang digunakan di setiap sekolah tentunya harus memiliki 

peran dan fungsi yang jelas untuk suatu proses pembelajaran. Greene dan 

Petty (dalam: http://khoirawatidempo.wordpress.com. Diunduh pada tanggal 

2012-11-08 : pukul 11.02 wib). merumuskan beberapa peranan dan 

kegunaan buku ajar sebagai berikut : 

1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern 

mengenai pengajaran serta mendemontrasikan aplikasi dalam 

bahan pengajaran yang disajikan. 

http://khoirawatidempo.wordpress.com/2012/03/13/tentang-buku-ajar/
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2. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang 

kaya, mudah dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi program-program 

kegiatan yang disarankan di mana keterampilan-keterampilan 

ekspresional diperoleh pada kondisi yang menyerupai kehidupan 

yang sebenarnya. 

3. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap 

mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional. 

4. Menyajikan (bersama-sama dengan buku manual yang 

mendampinginya) metode-metode dan sarana-sarana pengajaran 

untuk memotivasi siswa. 

5. Menyajikan fiksasi awal yang perlu sekaligus juga sebagai 

penunjang bagi latihan dan tugas praktis. 

6. Menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi 

dan tepat guna. 

Menurut Khoirawati (dalam http://khoirawatidempo.wordpress.com. 

Diunduh pada tanggal 2012-11-08 : pukul 11.02 wib), buku paket atau buku 

ajar merupakan buku yang diterbitkan dan disebarluaskan oleh pemerintah 

(Kemendiknas dan Kemenag) sebagai buku pelajaran dalam bidang studi 

tertentu, yang merupakan buku standar dan disusun oleh para pakar dalam 

bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan intruksional dilengkapi dengan 

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di 

sekolah-sekolah sehingga menunjang suatu program pengajaran. 

http://khoirawatidempo.wordpress.com/2012/03/13/tentang-buku-ajar/
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Banyak sekolah yang menggunakan buku paket sebagai bahan ajar 

untuk masing-masing mata pelajaran. Di Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota 

Magelang, pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Arab menggunakan 

buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat.  

Pemilihan buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan         

Dr. D. Hidayat oleh guru dan pihak Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota 

Magelang, karena buku paket tersebut merupakan buku paket yang 

dianjurkan sesuai dengan Permenag RI No. 2 Th. 2008.  

Buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat 

memuat empat sub bab materi pokok dan tambahan satu bab materi 

matrikulasi. Selain itu, buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” 

tersebut memiliki banyak latihan di dalamnya sehingga dapat membantu 

meningkatkan kualitas belajar. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwasannya banyak faktor yang 

mendukung terciptanya suatu pembelajaran yang bermutu/berkualitas. Salah 

satunya adalah alat bantu atau bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas akan 

mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran yang baik. Ketika bahan ajar 

yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah kurang berkualitas, 

maka mutu pembelajaran akan semakin rendah. 

Masalah yang sering dihadapi adalah alat ukur atau evaluasi pada 

buku paket/buku ajar biasanya jarang dilakukan analisis terlebih dahulu, 

sehingga alat ukur atau evaluasi kurang membantu dalam peningkatan 

kualitas pendidikan pada suatu sekolah dan tidak memberi manfaat. 
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Tuckman (dalam Nurgiyantoro 2010:6) mengemukakan, penilaian 

sebagai suatu proses untuk mengetahui (menguji) apakah suatu kegiatan, 

proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau 

kriteria yang telah ditentukan. 

Penilaian (Evaluasi) merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan 

dari kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Penilaian merupakan bagian 

yang menyatu dalam proses pembelajaran. Evaluasi berasal dari kata 

evaluation yang berarti menilai. Namun, menilai ini dilakukan dengan 

melakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengertian mengukur adalah 

membandaingkan sesuatu dengan satu ukuran, sedangkan pengertian 

menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

baik dan buruk (Arikunto 2011:3). 

Kegiatan penilaian pendidikan dalam pembelajaran di sekolah 

merupakan sebuah kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak aspek 

serta aktivitas di dalamnya. Orang mungkin beranggapan bahwa penilaian 

tidak lain sekedar pemberian nilai. Pemberian nilai (grading) memang 

merupakan sebagian dari kegiatan penilaian, tetapi penilaian lebih dari 

sekedar pemberian nilai. Penilaian memang dapat diartikan sebagai 

pemberian pertimbangan atau nilai (grading, valuing, value judgement) 

yang dalam dunia pendidikan dapat berarti mempertimbangkan hasil belajar 

peserta didik, cara pembelajaran guru, kegiatan pembelajaran, kurikulum 

atau program pendidikan, dan sebgainya (Nurgiyantoro 2010:9). 
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa penilaian 

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik (Nurgiyantoro 2010:9). Penilaian 

tersebut salah satunya bisa digunakan dengan cara tes. Tes bisa dilakukan 

dengan memberikan soal-soal atau latihan pada setiap pertemuan 

pembelajaran. 

Buku paket dengan kualitas soal latihan yang baik akan memberikan 

manfaat dan meningkatkan hasil pembelajaran. Guru-guru di sekolah yang 

menggunakan buku paket dalam pembelajaran seharusnya mengetahui 

kualitas soal pada buku paket tersebut. Menurut Arikunto (2011:57) tes 

dikatakan baik secara alat ukur apabila memenuhi persyaratan tes yaitu 

memiliki validitas, reliabilitas, objektifitas, praktibilitas dan ekonomis. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur, tes dikatakan reliabel memberikan hasil yang tepat jika 

diujikan berkali-kali, susunan tes dikatakan objektif apabila dalam 

melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya, 

sebuah tes memiliki praktibilitas tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis 

dan mudah pemeriksaannya serta dilengkapi petunjuk-petunjuk yang jelas, 

sedangkan persyaratan ekonomis artinya bahwa pelaksanaan tes tersebut 

tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang 

lama. 
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Selain persyaratan di atas, tes juga dikatakan baik ketika memiliki 

daya pembeda dan tingkat kesukaran yang baik pula. Daya pembeda 

menurut Purwanto (2009:120) yaitu bagaimana kemampuan soal tersebut 

untuk membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. 

Sedangkan Ainin (2006:103) menyatakan bahwa tes yang baik adalah tes 

yang butir-butir soalnya mempunyai tingkat kesukaran sedang (tidak terlalu 

sulit dan mudah). 

Untuk mengetahui kualitas butir soal perlu dilakukan analisis terhadap 

butir soal tersebut. Analisis tersebut terkait pada penilaian butir soal latihan 

pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” yang mencakup validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. Analisis butir soal 

tersebut terdapat pada latihan-latihan yang mencakup kemahiran membaca 

(qiro’ah) dan menulis (kitabah). 

Analisis butir soal ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-

soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat 

diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan “petunjuk” untuk 

mengadakan perbaikan. Kesempurnaan sebuah buku pembelajaran dapat 

dikatakan dengan baik apabila dalam buku pembelajaran tersebut terdapat 

alat ukur yang baik pula. 

Evaluasi yang dilakukan pada setiap mebelajaran bertujuan untuk 

mengetahui hasil peserta didik dalam menerima pelajaran. Soal-soal pada 

buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” yang digunakan di Madrasah 

Aliyah Negeri 01 Kota Magelang sejauh ini belum ada yang mengetahui 
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kualitasnya dikarenakan belum ada yang melakukan analisis terhadap soal 

tersebut. Maka peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap kualitas soal 

pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat 

kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota Magelang dengan mengambil sempel di 

kelas X.9. Jumlah siswa pada kelas X.9 adalah 38 siswa. Analisis ini 

mencakup pada analisis deskriptif kuantitatif yang mencakup validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya. Diharapkan melalui 

analisis butir soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” 

karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota Magelang ini 

akan diketahui kualitas soal tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana validitas soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang? 

2. Bagaimana reliabilitas soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang? 

3. Bagaimana daya pembeda soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang? 
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4. Bagaimana tingkat kesukaran soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah 

Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui validitas soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang. 

2. Untuk mengetahui reliabilitas soal pada buku paket “Ta’lim Al Lughah 

Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 01 Kota 

Magelang. 

3. Untuk mengetahui daya pembeda soal pada buku paket “Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 

01 Kota Magelang. 

4. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pada buku paket “Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 

01 Kota Magelang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 
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Analisis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai teori-teori analisis butir soal, cara evaluasi hasil 

belajar dan dapat bermanfaat sebagai dasar teori bagi penelitian lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, 

dan prodi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. 

a. Siswa 

Memberikan pengalaman belajar siswa yang terlibat sebagai subjek 

belajar berupa pengujian terhadap pemahaman materi yang telah 

diajarkan. 

b. Guru 

Untuk dijadikan sebagai salah satu sumber informasi mengenai 

soal-soal yang baik dan soal-soal kurang baik yang terdapat pada buku 

paket, serta memberi pengetahuan bagi guru tentang teknik melakukan 

evaluasi dan membuat soal yang baik. 

c. Sekolah 

Memberikan kontribusi pada bidang evaluasi pendidikan, sebagai 

acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan 

mempengaruhi kebijakan sekolah dalam memilih buku paket. 
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d. Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya pada 

mata pelajaran kuliah evaluasi pengajaran, sehingga dapat 

memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana cara 

menganalisis butir soal agar menghasilkan soal yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada dasarnya penelitian yang membahas tentang analisis butir tes 

soal sudah pernah dilakukan untuk berbagai jenis soal terkait mata 

pelajaran. Diantara hasil penelitian yang membahas tentang analisis butir tes 

dilakukan oleh: Haryanti (2006), Huda (2011), Arifiani (2011), dan 

Sukrisdianto (2012). 

Haryanti (2006) melakukan penelitian dengan judul Analisis Soal-Soal 

Biologi Kelas VII SMP Semester Gasal Pada Buku Pegangan Guru Se-

Kabupaten Pati. Disimpulkan dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa 

13 atau 22% soal mempunyai validitas cukup, 32 atau 53% soal validitasnya 

rendah dan 15 soal atau 25% daya bedanya jelek. Analisis berdasarkan 

tingkat kesukaran 20% tergolong soal mudah, 73% tergolong sedang, dan 

7% tergolong sukar. 54 soal atau 90% distaktornya efektif dan 6 soal atau 

10% distaktornya tidak efektif. 

Persamaan penelitian Haryanti dengan penelitian ini yaitu menghitung 

indeks validitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal pada buku 

ajar/buku paket. Namun perbedaannya pada penelitian Haryanti 

menggunakan soal-soal pada buku ajar/buku paket biologi kelas VII SMP, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan soal-soal pada buku paket 

bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah. 



 
 

 
 

12 

Huda (2011) dalam penelitian Analisis Item Soal Pilihan Kelas XI IPS 

Semester Ganjil Mata Pelajaran Sosiologi Tahun Pelajaran 2010/2011 

MAN Demak Berdasarkan Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda 

menyimpulkan bahwa soal tes semester gasal buatan guru sosiologi kelas XI 

MAN Demak tahun ajaran 2010/2011 adalah sebagai berikut: Pertama, dari 

hasil analisis tingkat kesukaran yang telah dilakukan terhadap 50 soal dapat 

diketahui bahwa soal semester ganjil mata pelajaran sosiologi kelas XI IPS 

tergolong dalam kategori sukar. Kedua, dari perhitungan daya pembeda 

dapat diketahui bahwa dari 50 soal yang dianalisis, soal semester ganjil 

mata pelajaran sosiologi kelas XI IPS dalam kategori jelek. 

Penelitian Huda dengan penelitian ini memiliki bidang kajian yang 

sama yaitu menganalisis butir tes soal pada buku ajar/buku paket. Perbedaan 

antara penelitian Huda dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Huda 

menggunakan soal pada buku paket mata pelajaran sosiologi kelas XI di 

MAN Demak, sedangkan penelitian ini menggunakan soal-soal pada buku 

paket bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah. 

Arifiani (2011) dalam penelitian Analisis Butir Tes Soal Ujian Akhir 

Semester Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas IX MTs Negeri Brangsong 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2010/2011. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa validitas soal Ujian Akhir Semester (UAS) mata 

pelajaran bahasa Arab kelas IX MTs Negeri Brangsong kabupaten Kendal 

tahun ajaran 2010/2011 dilihat dari hasil analisis indeks validitas soal 

diketahui 23 butir soal atau 51.10% termasuk soal yang valid sedangkan 
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terdapat 22 butir soal atau 48.90% termasuk yang tidak valid, sehingga 

disimpulkan memiliki validitas dengan kategori kurang karena hanya 51% 

indeks validitasnya yang memenuhi standar. Tingkat kesukarannya 

diketahui 14 soal atau 31% termasuk soal mudah sedangkan 20 soal atau 

44% termasuk sedang, dan 11 soal atau 25% termasuk sukar, sehingga 

disimpulkan untuk tingkat kesukaran dengan kategori baik karena 71% 

indeks kesukarannya telah memenuhi standar. Daya pembedanya diketahui 

terdapat 11 soal atau 24.4% tidak memiliki daya pembeda, 6 soal atau 

13.3% daya pembeda jelek, sedangkan 28 soal atau 62.3% memiliki daya 

pembeda cukup, sehingga disimpulkan untuk daya pembedanya termasuk 

dalam kategori cukup karena 62.3% soal memiliki indeks daya pembeda 

sesuai dengan standar. Dan reliabilitasnya diketahui 72% untuk soal pilihan 

ganda dan 67% untuk bentuk soal uraian, sehingga dapat disimpulkan 

kategori baik. 

Penelitian Arifiani dengan penelitian ini memiliki pokok bahasan yang 

sama yaitu menghitung indeks validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, 

dan reliabilitas butir soal. Perbedaan antara penelitian Arifiani dengan 

penelitian ini adalah penelitian Arifiani pada butir tes soal ujian akhir 

semester mata pelajaran bahasa Arab, sedangkan penelitian ini pada soal-

soal pada buku paket bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah. 

Sukrisdianto (2012) dalam penelitian Analisis Butir Soal Pilihan 

Ganda Mata Pelajaran Bahasa Jepang menyimpulkan bahwa untuk tingkat 

kesukaran terdapat 43 (86%) soal kategori mudah dan 7 (14%) kategori 
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sedang. Data tersebut menunjukan soal tersebut tergolong dalam kategori 

mudah. Untuk daya pembeda terdapat 3 (6%) soal kategori jelek, 18 (36%) 

kategori cukup, dan 29 (58%) soal kategori baik. Data tersebut menunjukan 

bahwa soal tersebut tergolong dalam kategori jelek. 

Persamaan antara penelitian Sukrisdianto dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang studi evaluasi. Perbedaan terletak pada kajian 

penelitiannya. Penelitian Sukrisdianto fokus pada analisis tingkat kesukaran 

dan daya pembeda soal pilihan ganda mata pelajaran bahasa Jepang 

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada validitas, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran soal buku paket bahasa Arab. 

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat kesamaan antara keempat 

penelitian di atas dengan penelitian ini. Kesamaannya adalah sama-sama 

kajian studi evaluasi. Akan tetapi belum pernah dilakukan penelitian 

terhadap butir soal buku paket bahasa Arab, tabel persamaan dan 

perbendaan tersebut terdapat pada lampiran. Maka dari itu penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis butir soal buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah kota 

Magelang. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Buku Paket 

Buku ajar adalah buku yang berisi uraian tentang bahan mata 

pelajaran atau budang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan 

telah diselesaikan berdasarkan tujuan tertentu berorientasi pada 

pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan (Muslich 

2010:50). 

Menurut Khoirawati (dalam http://khoirawatidempo.wordpress.com), 

buku paket atau buku ajar merupakan buku yang diterbitkan dan 

disebarluaskan oleh pemerintah (Kemendiknas dan Kemenag) sebagai 

buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar 

dan disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan 

tujuan intruksional dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan 

mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah sehingga 

menunjang suatu program pengajaran. 

Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008  Pasal 1 

menjelaskan bahwa ”Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan 

di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang 

memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 

kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar 

http://khoirawatidempo.wordpress.com/2012/03/13/tentang-buku-ajar/
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nasional pendidikan” (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa buku paket 

adalah buku yang diterbitkan dan disebar luaskan oleh pemerintah serta 

menjadi acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan 

menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan 

kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan 

yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Buku paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat 

merupakan buku paket bahasa Arab yang telah disahkan oleh Permenag 

tahun 2008 yang digunakan oleh tingkat Madrasah Aliyah. Buku paket 

Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah tersebut memuat empat Materi pokok dan 

delapan sub bab materi, disamping itu terdapat satu bab materi tambahan 

yaitu materi matrikulasi. Selain itu, buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” tersebut memiliki banyak latihan-latihan yang mencakup 

kemahiran mendengar (istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), 

dan menulis (kitabah) sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas 

belajar. 

Penulisan buku ajar harus mengacu kepada kurikulum dan harus 

tercermin adanya bahan yang tingkat kedalaman dan keluasannya berbeda 

antara kelas X dengan kelas XI. Bahan di kelas XI relatif lebih luas, lebih 
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dalam dari bahan yang diberikan di kelas X, bukan sebaliknya. Buku ajar 

disusun sesuai dengan kebutuhan pelajar. Pertama kebutuhan akan 

pengetahuan, misalnya tentang ilmu alam, kepada siswa SD kebutuhannya 

hanya sampai tingkatan mengetahui. Tetapi pada tingkat SMA/MA dan 

SMK sudah harus mampu memahami, bahkan mungkin sampai aplikasi. 

Di tingkat ini dibutuhkan latihan dan pendampingan. Ketiga adalah 

kebutuhan umpan balik terhadap apa yang disampaikan kepada siswa 

(Sudjana 1996:6). 

 

2.2.2. Pengertian Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal adalah identifikasi jawaban benar dan salah tiap 

butir soal yang diujikan oleh peserta didik. Lewat kerja analisis itu akan 

diketahui butir-butir soal mana saja yang banyak dijawab benar oleh 

peserta tes dan sebaliknya, butir-butir mana saja yang dijawab salah 

(Nurgiyantoro 2010:190). 

Analisis butir soal merupakan analisis hubungan antara skor-skor 

butir soal dengan skor keseluruhan, membandingkan jawaban siswa 

terhadap suatu butir soal dengan jawaban terhadap keseluruhan tes 

(Nurgiyantoro 2001:136). Analisis butir dapat dilakukan dengan salah satu 

dari dua cara tergantung teori tes yang digunakan. Teori tes itu dapat 

berupa teori tes klaisk atau modern (Purwanto 2009:97). 

Analisis butir soal dalam teori pengukuran klasik dimaksudkan 

untuk menghitung indeks tingkat kesulitan (item difficulty), indeks daya 
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beda (item discrimination), dan efektivitas distraktor. Di pihak lain, dalam 

teori respon butir analisis butir soal dilakukan untuk menghitung indeks 

tingkat kesulitan saja (disebut model satu parameter), indeks tingkat 

kesulitan dan daya beda (model dua parameter), dan indeks tingkat 

kesulitan dan daya beda serta unsur spekulasi (model tiga parameter). 

Semakin banyak unsur yang dianalisis (model dua dan tiga parameter) 

akan semakin banyak jumlah peserta tes yang harus dianalisis jawabannya 

(Nurgiyantoro 2010:191). 

Analisis butir soal ini bertujuan untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

 

2.2.3. Validitas 

Menurut Anastasi dan Urbina  (dalam Purwanto 2009:114), validitas 

berhubungan dengan apakah tes mengukur apa yang mesti diukurnya dan 

seberapa baik dia melakukannya. Arikunto (2011:58) mengemukakan, 

validitas sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai 

dengan keadaan senyatanya. 

Menurut Gronlund  (dalam Nurgiyantoro 2010:154) jika kita berfikir 

tentang validitas dalam kaitannya dengan tes, hal-hal berikut perlu 

dipertimbangkan. Pertama, validitas menunjuk pada kelayakan interpretasi 

yang dibuat berdasarkan skor hasil tes yang berkaitan dengan penggunaan 

tertentu dan bukan terhadap instrumennya itu sendiri. Penggunaan yang 

lazim terdengar “validitas alat tes” sebenarnya yang lebih tepat adalah 
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validitas interpretasi terhadap hasil tes. Kedua, validitas adalah masalah 

kadar (matter of degree), maka haruslah dihindari pemikiran bahwa sebuah 

hasil tes itu valid atau tidak valid. Ketiga, validitas berkaitan dengan 

penggunaan khusus karena tidak ada satu tes pun yang valid untuk semua 

tujuan. Maka, penilaian terhadap validitas tes mesti terkait dengan tujuan 

penggunaan hasil tes itu. 

Furchan (dalam Arifiani 2011:18) mengatakan bahawa validitas 

suatu instrumen selalu bergantung pada situasi dan tujuan khusus 

penggunaan instrumen tersebut. Tujuan pemakaian tes juga merupakan 

faktor utama dalam penentuan sebuah validitas. Sedangkan Rasyid 

(2007:116) menyatakan bahwa validitas mengarah pada apakah penilaian 

mengukur atau mengungkap apa yang hendak diukur. Hal senada 

diungkapkan oleh Atkin (dalam Rasyid, 2007:116) mengatakan bahwa 

kesahihan memiliki banyak dimensi yakni kesahihan isi (Content Validity) 

yang mengacu pada tingkatan dimana suatu penilaian mampu mengukur 

area isi yang diharapkan, kesahihan konstruk (Construct Validity) yang 

mengacu pada tingkatan dimana penilaian mengukur konstruk teori atau 

kemampuan yang diharapkan dan kesahihan intruksional (Intructional 

Validity) jika suatu penilaian menggambarkan kesahihan intruksional 

apabila materi atau isi sepadan dengan apa yang benar-benar diajarkan. 

Dari beberapa pengertian validitas di atas dapat disimpulkan bahwa 

validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
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kevalidan dan kesahihan suatu instrumen sehingga dapat mengukur apa 

yang mestinya diukur dengan baik dalam situasi dan tujuan tertentu. 

Menurut Arikunto (2011:65) secara garis besar ada dua macam 

validitas, yaitu validitas logis (Logical Validity) dan empiris (Empirical 

Validity) dua hal inilah yang dijadikan dasar pengelompokan dalam sebuah 

tes. Pertimbangannya adalah sebagai berikut : 

a. Validitas Logis 

1. Validitas Isi/ validitas kurikuler (Content Validity) 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur tujuan 

khusus tertentu yang sejajar dengan materi yang diajarkan. Oleh yang 

tertera dalam silabus dan RPP. Validitas isi digunakan untuk kerja 

sekelompok subjek dalam suatu bidang tertentu. 

2. Validitas konstruk (Construct Validity) 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk jika butir soal 

dalam tes tersebut mengukur dalam setiap aspek berpikir seperti yang 

telah ditulis dalam silabus dan RPP. Validitas ini disesuaikan dengan 

kompetensi dasarnya dalam pembuatan soalnya. Dalam hal bahasa, 

validitas konstruk dapat dilihat pada bentuk tugas yang dituntut untuk 

dikerjakan oleh peserta tes. 

b. Validitas Empiris 

1. Validitas „Ada Sekarang‟ (Concurent Validity) 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konkuren jika hasil tes 

tersebut sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah “sesuai” tentu ada 
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dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini hasil tes dipasangkan dangan 

hasil pengalaman. Dengan kata lain validitas konkuren adalah suatu tes 

yang ditentukan dengan cara menghubungkan nilai tes sekelompok 

subjek dengan nilai tes yang diadakan pada saat yang sama atau dengan 

jarak waktu yang pendek sekali. 

c. Validitas Prediksi (Predictive Validity) 

Validitas prediksi artinya meramal, dengan meramal hal yang selalu 

akan datang jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes memiliki validitas 

prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk memprediksi apa yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang. 

Penelitian analisis validitas difokuskan pada validitas logis yang 

mencakup validitas isi dan validitas konstruk. Validitas logis akan 

menghasilkan tingkat validitas soal sesuai dengan silabus dan RPP. 

Menurut Arikunto (2011:70) rumus yang bisa digunakan untuk 

mencari validitas adalah: 

Rumus korelasi product moment dengan simpangan : 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan (x = X – X< dan y = Y – Y<). 

∑𝑥𝑦   _= jumlah perkalian x dengan y 

𝑥2        = kuadrat dari x 

𝑦2        = kuadrat dari y 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑𝑥𝑦

 (∑𝑥2) (∑𝑦2)
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Rumus korelasi product moment dengan angka kasar: 

 

 

 

Validitas butir soal atau validitas item: 

 

 

Keterangan : 

Υpbi = koefisien korelasi biserial 

Mp  = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang 

dicari validitasnya 

Mt    = rerata skor total 

St     = standar deviasi dari skor total 

p       = proposi siswa yang menjawab benar 

 (𝑝 =  
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢 �晜𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

q      = proposi siswa yang menjawab salah 

 (q = 1 - p) 

Penelitian validitas ini akan menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar. 

Menurut Arikunto (2011:75) koefisien korelasi selalu terdapat antara 

-1,00 sampai +1,00. Namun karena dalam menghitung sering dilakukan 

pembulatan angka-angka, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 

1,00. Rentang koefisien tersebut adalah: 

Υpbi =  
Mp − Mt

St
  
𝑝

𝑞
 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋 (∑𝑌)

 {𝑁∑𝑋2 −  (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑦2 −  (∑𝑦)2}
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Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

 

2.2.4. Reliabilitas 

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability 

dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat 

dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid kekacauan dengan 

istilah “reliabel”. “Reliabilitas” merupakan kata benda, sedangkan 

“reliabel” merupakan kata sifat atau keadaan (Arikunto 2011:59). 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah keterpercayaan, reliabilitas 

itu sendiri bermakna keajegan. Ainin (2006:31) mengatakan jika suatu alat 

pengukur disebut reliable (yang dipercaya) atau ajeg apabila ia 

menghasilkan data yang ajeg. Menurut Arikunto (2006:86) mengatakan 

bahwa suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Jadi apabila suatu 

pengukuran dilakukan secara berulang-ulang dengan alat yang sama dan 

objek yang sama pula namun hasilnya tetap sama maka bisa dikatakan 

pengukuran tersebut bersifat reliable atau reliabilitas yang tinggi. 

Walaupun tampak hasil tes pada pengetesan yang kedua lebih baik akan 
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tetapi karena kenaikannya dialami oleh semua siswa, maka tes yang 

digunakan dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Menurut Thorndike dan Hagen  (dalam Purwanto 2009:154), 

reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa 

yang diukur, kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat seandainya 

dilakukan pengukuran ulang. Sementara Hopkins dan Antes  (dalam 

Purwanto 2009:154) menyatakan reliabilitas sebagai konsistensi 

pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek 

maupun sejumlah subjek. 

Dari beberapa pengertian reliabilitas yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan suatu tes dikatakan reliabel jika dapat mengukur apa yang 

hendak diukur secara akurat dan akan memiliki hasil yang sama jika 

dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan instrumen yang sama. 

Kerlinger (dalam Purwanto 2009:154) juga memberikan beberapa 

batasan tentang reliabilitas yaitu: 

1.  Reliabilitas dicapai apabila kita mengukur himpunan objek yang sama 

berulang kali dengan instrumen yang sama atau serupa akan 

memberikan hasil yang sama atau serupa. 

2.  Reliabilitas dicapai apabila ukuran yang diperoleh dari suatu 

instrumen pengukur adalah ukuran “yang sebenarnya” untuk sifat 

yang diukur. 

3.  Kendalan dicapai dengan meminimalkan alat pengukuran dalam suatu 

instrumen pengukur. 
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Rumus yang dapat digunakan untuk mencari reliabilitas menurut 

Arikunto (2011:87) adalah: 

Spearman-Brown: 

Rumus ini digunakan dalam menghitung besarnya reliabilitas 

berhubung dengan penambahan banyaknya butir soal. 

  

 

Keterangan: 

𝑟½½  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. 

𝑟11     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. 

 

Rumus Flanagan 

Rumus yang penghitungannya menggunakan belah dua ganjil – genap. 

  

 

Keterangan: 

r11      =  reliabilitas tes 

𝑠12      =  varians belahan pertama (1) yang dalam hal ini varians skor item 

ganjil 

𝑠22    =  varians belahan kedua (2) yaitu varians skor item genap 

𝑠𝑡2     =  varians total yaitu varians skor total 

 

Rumus Rulon 

Rumus yang digunakan pada belahan awal dan akhir. 

r11 = 
2𝑟½½

(1+𝑟½½)
 

r11 = 2 (1 – 
𝑠12+ 𝑠22   

𝑠𝑡2 ) 

r11 = 1 – 
𝑆𝑑2   

𝑆𝑡2  
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r11 =  
k

k − 1
  

SB2 −  ∑pq

SB2
  

Keterangan: 

𝑆𝑑2    =  varians beda 

𝑑          =  difference yaitu perbedaan antara skor belahan pertama (awal) 

dengan skor belahan kedua (akhir) 

 

K-R.20: 

  

 

Keterangan: 

r11    = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p       = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q       = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

Σpq   = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n       = banyaknya item 

S      = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

Dalam buku-buku lain n (n kecil) ini sering diganti dengan huruf k 

(k kecil), yang juga melambangkan banyaknya item. Demikian juga huruf 

S sebagai lambang standar deviasi, dituliskan SB sebagai singkatan dari 

kata “Simpangan Baku”. Maka rumus K – R. 20 menjadi: 

 

 

 

 

 

r11 =  
𝑛

𝑛−1
   

𝑠2− ∑𝑝𝑞

𝑠2   
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Rumus K – R. 21 

 

 

Keterangan: 

M     = Mean atau rata skor total 

 

Rumus Alpha: 

Rumus ini digunakan untuk mencari soal uraian. 

 

 

Keterangan: 

r11    =  reliabilitas yang dicari 

∑σi2   =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt2      =  varians total 

Penelitian reliabilitas ini akan menggunakan rumus K – R. 20 untuk soal 

bentuk pilihan ganda, dan rumus Alpha untuk soal bentuk uraian. 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah (Iskandarwassid, Sunendar 2009:188) 

 

 

r11 =  
n

n − 1
  1 −  

M (n − M)

nSt2
  

r11 =  
n

n − 1
  1 −  

∑σi2

σt2
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2.2.5. Daya pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (prestasi tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (prestasi rendah) (Arifiani 2011:25). Subrayata (dalam Rasyid, 

2007:229) mengatakan bahwa tujuan pokok mencari daya beda soal adalah 

untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan 

membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan 

yang ada pada kelompok tersebut. 

Daya beda butir soal (item discrimination) merupakan suatu 

pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat 

membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok 

rendah. Indeks daya beda (IDB) adalah indeks yang menunjukan seberapa 

besar daya sebuah butir soal kemampuan antara peserta kelompok tinggi 

dan kelompok rendah (Nurgiyantoro 2010:197). 

Berdasarkan pengertian daya pembeda diatas dapat disimpulkan 

bahwa daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (prestasi tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (prestasi rendah) dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan 

yang ada pada kelompok tersebut. 

Klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2011:118) adalah: 

D : 0,00 – 0,20 : jelek 

D : 0,20 – 0, 40 : cukup 

D : 0,40 – 0,70 : baik 
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D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 

D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Menurut Sudjiono (2009:408) berdasarkan indeks daya pembeda 

tersebut dapat diketahui mana soal yang layak dipertahankan atau perlu 

direvisi bahkan didrop/dibuang, berikut penjelasannya: 

a. Butir tes dengan daya pembeda sedang/cukup, baik dan baik sekali 

butir tes tersebut tetap dipertahankan dan dapat diujikan/dikeluarkan 

lagi pada tes hasil belajar yang akan datang. 

b. Butir tes dengan daya pembeda jelek memiliki dua kemungkinan 

untuk ditindak lanjuti: 

1. Soal didrop/dibuang dan tidak akan diujikan lagi pada tes hasil 

belajar yang akan datang. 

2. direvisi ulang dan dapat dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar 

yang akan datang. 

c. Butir tes dengan daya pembeda jelek sekali dan butir tes yang tidak 

memiliki daya pembeda butir tes tersebut didrop/dibuang dan tidak 

akan dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan datang karena 

butir tes yang demikian itu kualitasnya sangat jelek (Arifiani 

2011:26). 

Dalam penghitungan daya pembeda terdapat dua macam cara 

menghitung untuk soal pilihan ganda dan soal bentuk uraian. Berikut 

adalah penjelasannya: 
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1.  Daya pembeda soal pilihan ganda 

Untuk menghitung indeks daya pembeda butir soal pilihan ganda 

maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk 

menghitungnya yaitu: 

a. Mengurutkan perolehan jumlah skor peserta tes dari yang 

tertinggi hingga terendah. 

b. Menghitung proporsi 27% siswa yang menjawab benar untuk 

butir soal pada kelompok atas dan 27% siswa yang 

menjawab benar pada kelompok bawah. 

c. Membandingkan proporsi menjawab benar butir soal untuk 

kedua kelompok. 

2. Daya pembeda soal uraian 

Langkah dalam menghitung daya pembeda soal uraian adalah: 

a. Mengurutkan perolehan jumlah skor peserta tes dari yang 

tertinggi hingga terendah. 

b. Menghitung proporsi 27% siswa yang menjawab benar untuk 

butir soal pada kelompok atas dan 27% siswa yang 

menjawab benar pada kelompok bawah. 

c. Membandingkan proporsi menjawab benar butir soal untuk 

kedua kelompok. 

Rumus untuk menentukan indeks daya pembeda menurut Arikunto 

(2011:213) adalah: 
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Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

PA = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

(ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

PB =  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Untuk menghitung daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

St  : Jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr  : Jumlah skor benar kelompok rendah 

Skormaks : Skor maksimal satu butir 

Skormin  : Skor minimal satu butir (Nurgiyantoro 2010:202) 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 

IDB = 
𝑆𝑡−𝑆𝑟

𝑁 (𝑆𝑘�켊𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛)
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Analisis daya beda pada penelitian ini akan menggunakan kedua 

rumus yang telah diuraikan tersebut. 

 

2.2.6. Tingkat kesukaran 

Istilah tingkat kesukaran menurut Oller (dalam Nurgiyantoro 

2010:194) adalah item facility karena hal yang sebenarnya dimaksud 

adalah seberapa besar suatu butir soal memberi fasilitas atau kemudahan 

bagi peserta didik. 

Butir soal yang baik adalah yang tingkat kesulitannya cukupan, tidak 

terlalu mudah atau terlalu sulit. Butir soal yang terlalu mudah atau sulit 

sama tidak baiknya karena keduanya tidak mencerminkan capaian hasil 

pembelajaran yang dilakukan, karena baik sisa kelompok tinggi maupun 

rendah sama-sama berhasil atau gagal (Nurgiyantoro 2010:194). 

Tingkat kesulitan suatu butir soal dinyatakan dengan sebuah indeks 

yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks 0,00 berarti butir 

soal yang bersangkutan sangat sulit karena tidak seorang peserta didik pun 

dapat menjawabnya dengan benar. Sebaliknya, indeks 1,00 berarti butir 

soal yang bersangkutan sangat mudah karena semua peserta didik dapat 

menjawabnya dengan betul (Nurgiyantoro 2010:195). 

Oller (dalam Nurgiyantoro 2010:195) mengemukakan bahwa semua 

butir soal dinyatakan layak jika indeks tingkat kesulitannya berkisar antara 

0,15 sampai dengan 0,85. Indeks yang diluar itu berarti butir soal yang 

terlalu mudah atau sulit, maka ia perlu direvisi atau diganti. 
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Menurut Arikunto (2011:210) indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

 

 

Menurut Sudijono (2009:273) rentang tingkat kesukaran soal sebagai 

berikut: 

TK ≤ 0,30  : Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 : Sedang 

TK ≥ 0,70  : Mudah 

Tingkat kesulitan butir tes dinyatakan dengan sebuah indeks. 

Menurut Sudjiono (2009:376) berdasarkan indeks tingkat kesukaran 

tersebut dapat diketahui mana soal yang layak dipertahankan atau perlu 

direvisi bahkan didrop/dibuang, berikut penjelasannya: 

a. Butir tes dengan tingkat kesukaran mudah memiliki tiga kemungkinan 

untuk ditindak lanjuti: 

1. Soal didrop/dibuang. 

2. Direvisi ulang dan dilacak secara cermat agar diketahui faktor yang 

menyebabkan butir item tersebut dapat dijawab betul oleh hampir 

seluruh siswa/testee. 

3. Butir item tersebut dapat digunakan untuk diujikan pada tes-tes 

seleksi yang sifatnya longgar dalam artian sebagian besar testee 

akan dinyatakan lolos dalam tes seleksi tersebut. 

- Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

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



 
 

 
 

34 

b. Butir tes dengan tingkat kesukaran sedang, butir tes tersebut tetap 

dipertahankan dan dapat dilakukan atau dikeluarkan lagi pada tes hasil 

belajar yang akan datang. 

c. Butir tes dengan tingkat kesukaran sukar memiliki tiga kemungkinan 

untuk ditindak lanjuti: 

1. Soal tersebut didrop/dibuang 

2. Direvisi dan dilacak secara cermat agar diketahui faktor yang 

menyebabkan butir item tersebut sulit dijawab betul oleh testee. 

3. Butir item tersebut dapat digunakan untuk diujikan pada tes-tes 

seleksi yang sifatnya sangat ketat dalam artian testee yang akan 

dinyatakan lolos dalam tes tersebut sedikit.  

Arikunto (2011:208) rumus untuk mencari tingkat kesukaran adalah: 

 

  

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Sudijono (2009:372) rumus sederhana untuk mencari tingkat 

kesukaran adalah: 

 

  

Keterangan: 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

P = 
𝑵𝒑

𝑵
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 P : Proporsi (tingkat kesukaran) 

 𝑵𝒑   : besarnya testee yang menjawab benar terhadap butir tes 

N  : Jumlah peserta tes 

Penelitian ini menggunakan rumus P =  B/JS untuk tingkat 

kesukaran soal bentuk pilihan ganda. 

Rumus untuk mencari tingkat kesukaran bentuk uraian adalah: 

 

 

 Keterangan: 

St  : Jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr  : Jumlah skor benar kelompok rendah 

Skormaks : Skor maksimal satu butir 

Skormin  : Skor minimal satu butir (Nurgiyantoro 2010:202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITK = 
𝑆𝑡+𝑆𝑟−(2𝑁𝑥𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 )

2𝑁𝑥  (𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛)
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto 2010:234). 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek 

yang diteliti secara tepat (Sukardi 2011:157). 

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Margono 2010:106). 

Penelitian kuantitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau prespektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang 

diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, presepsinya (Sukmadinata 2008:94). 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti 

secara tepat berdasarkan pemahaman fenomena-fenomena sosial dari sudut 

atau prespektif partisipan. 
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Sesuai dengan pernyataan diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kualitas butir soal buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” 

karangan Dr. D. Hidayat sehingga penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. 

 

3.2. Data dan Sumber Data 

Data untuk penelitian ini berupa dokumen yang diambil dari soal-soal 

latihan untuk kemahiran membaca (qira’ah) dan menulis (kitabah) pada 

buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat yang 

telah dikerjakan siswa selama satu semester. Sementara sumber datanya 

berasal dari: 

1. Soal-soal latihan untuk kemahiran membaca (qira’ah) dan menulis 

(kitabah) buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. 

Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang semester 

satu untuk kemahiran membaca dan menulis. 

2. Lembar jawaban siswa. 

3. Kunci jawaban soal-soal latihan buku paket “Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 

Kota Magelang semester satu untuk kemahiran membaca dan menulis. 

4. Kurikulum, Silabus, dan RPP mata pelajaran bahasa Arab kelas X. 

5. Daftar nama siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang 

tahun 2012 yang dijadikan sampel penelitian. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Istilah “variable” merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan 

dalam setiap jenis penelitian. F.N. Kerlinger (dalam Arikunto 2010:159) 

menyebutkan variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam 

konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Variabel dapat 

dibedakan atas yang kualitatif dan kuantitatif. Variabel kuantitatif 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu variabel diskrit dan variabel 

kontinum (Arikunto 2006:116). 

1. Variabel diskrit: disebut juga variabel nominal atau variabel kategorik 

karena hanya dapat dikategorikan atas 2 kutub yang berlawanan yakni 

“ya” dan “tidak”. Angka-angka yang digunakan dalam variabel diskrit ini 

untuk menghitung banyaknya siswa yang menjawab butir soal dari 

kelompok atas dan kelompok bawah. 

2. Variabel kontinum: dipisahkan menjadi 3 variabel kecil yaitu: 

a. Variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukan tingkatan-tingkatan. 

Dalam hal ini misalnya kelompok atas dan kelompok bawah. 

b. Variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak, jika dibanding 

dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan 

pasti. Jarak tersebut adalah hasil dari analisis validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. 

c. Variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. 
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Variabel yang termasuk dalam penelitian ini adalah variabel diskrit 

yaitu jumlah siswa yang menjawab butir tes soal dari kelompok atas dan 

kelompok bawah, variabel kontinum yang meliputi variabel ordinal yaitu 

pembagian kelompok atas dan kelompok bawah siswa sesuai dengan nilai 

yang diperoleh, variabel interval yaitu hasil dari analisis validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran butir tes soal buku paket 

bahasa Arab ta’lim al lughah al Arabiyah karangan Dr. D. Hidayat. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa digunakan dalam 

penelitian, diantaranya: penggunaan tes, penggunaan kuesioner atau angket, 

penggunaan metode interviu, penggunaan metode observasi, penggunaan 

metode dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan soal-soal 

latihan, lembar jawaban siswa, kunci jawaban buku paket buku paket 

“Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang, silabus dan RPP mata pelajaran 

bahasa Arab kelas X, daftar nama siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 

Kota Magelang untuk dijadikan sampel penelitian. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Arikunto (2010:278) mengemukakan secara garis besar, pekerjaan 

analisis data meliputi 3 langkah yaitu: 

1. Persiapan. 

2. Tabulasi. 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

Pada penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menganalisis 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal-soal latihan 

buku paket buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” karangan Dr. D. 

Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang sebagai 

berikut: 

 

3.5.1. Analisis validitas 

Menurut Arikunto (2011:64) ada dua jenis validitas yaitu, 

pertama validitas menyangkut soal secara keseluruhan. Kedua 

validitas yang menyangkut butir soal atau item dan validitas faktor 

yang menyangkut bagian materi. 

Rumus yang digunakan untuk analisis validitas butir soal 

pada buku paket buku paket “Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah” 

karangan Dr. D. Hidayat sebagai berikut: 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar (Arikunto 

2011:72): 

 
𝑟𝑥𝑦 =  

𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋 (∑𝑌)

 {𝑁∑𝑥2 −  (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑦2 −  (∑𝑦)2}
 



 
 

 
 

41 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan (x = X – X< dan y = Y – Y<). 

∑𝑥𝑦   _= jumlah perkalian x dengan y 

𝑥2        = kuadrat dari x 

𝑦2        = kuadrat dari y 

Langkah-langkah untuk mencari validitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat tabel persiapan untuk mencari validitas, contoh: 

No. Nama X Y 𝑿𝟐
 𝒀𝟐 XY 

1.       

2.       

 Jumlah      

 

2. Memasukan kedalam rumus 

Menurut Arikunto (2011:75) koefisien korelasi selalu terdapat antara 

-1,00 sampai +1,00. Namun karena dalam menghitung sering dilakukan 

pembulatan angka-angka, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 

1,00. Rentang koefisien tersebut adalah: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 
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r11 =  
n

n − 1
  

S2 −  ∑pq

S2
  

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

 

3.5.2.  Analisis reliabilitas 

Ada beberapa cara untuk mengetahui reliabilitas sebuah soal. 

Pada analisis reliabilitas butir soal ini digunakan rumus K – R. 20 

untuk jenis soal pilihan ganda, dan rumus alpha untuk soal uraian. 

Rumus K – R. 20 (Arikunto 2011:100) adalah sebagai berikut: 

 

 

keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p    = proposi subjek yang menjawab item dengan benar 

q    = proposi subjek yang menjawab item dengan salah 

 (q = 1 – p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n    = banyaknya item 

S    = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar variansi) 

Rumus untuk mencari varians atau standar deviasi kuadrat 

adalah: 

 

 

Keterangan: 

S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
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r11 =  
k

k − 1
  

SB2 −  ∑pq

SB2
  

S2
 = Varians, selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat karena 

standar deviasi kuadrat 

X   = Simpangan X dari X<, yang dicari dari X – X< 

N    = Banyaknya subjek pengikut tes (Arikunto 2011:97) 

Dalam buku-buku lain n (n kecil) ini sering diganti dengan 

huruf k (k kecil), yang juga melambangkan banyaknya item. 

Demikian juga huruf S sebagai lambang standar deviasi, dituliskan 

SB sebagai singkatan dari kata “Simpangan Baku”. 

Maka rumus K – R. 20 menjadi: 

 

 

 

Rumus Alpha (Arikunto 2011:109) untuk soal bentuk uraian adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

r11    =  reliabilitas yang dicari 

∑σi2   =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

                       σt2      =  varians total 

Langkah-langkahnya adalah: 

1. Membuat tabel analisis item 

 

r11 =  
n

n − 1
  1 −  

∑σi2

σt2
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No. Nama 

Nomor item 

Skor total 

Kuadrat skor 

total 1 2 3 4 Dst 

1.         

2.         

3.         

 Jumlah        

Jumlah 

kuadrat 

       

2. Mencari varians tiap-tiap item, kemudian dijumlahkan dengan 

menggunakan rumus alpha. 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

 

3.5.3. Analisis daya pembeda 

Cara yang dilakukan untuk menganalisis daya pembeda 

adalah dengan menggunakan rumus Arikunto (2011:213): 

 

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 
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JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

PA = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

(ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

PB = = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2011:118) adalah: 

D : 0,00 – 0,20 : jelek 

D : 0,20 – 0, 40 : cukup 

D : 0,40 – 0,70 : baik 

D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 

D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Langkah-langkah untuk mencari daya beda tersebut adalah: 

1. Membuat tabel analisis 

Siswa Kelompok 

Nilai Soal 

Skor Siswa 

1 2 3 4 Dst 

A        

B        
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C        

Jumlah        

 

2. Mengurutkan data dari skor yang paling tinggi ke skor yang 

paling rendah dengan mengambil kedua kutubnya saja yaitu 27% 

skor teratas sebagai kelompok atas (Ja) dan 27% skor terbawah 

sebagai kelompok bawah (Jb). 

 Ja = Jumlah kelompok atas 

 Jb = Jumlah kelompok bawah 

Kelompok Atas   Kelompok Bawah 

Nama Nilai  Nama Nilai 

A   B  

C   D  

F   E  

Dst   Dst  

3. Memasukan dalam rumus yang telah ditentukan 

Untuk menghitung daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

St  : Jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr  : Jumlah skor benar kelompok rendah 

IDB = 
𝑆𝑡−𝑆𝑟

𝑁 (𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛)
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Skormaks : Skor maksimal satu butir 

Skormin  : Skor minimal satu butir 

N  : Jumlah peserta tes (Nurgiyantoro 2010:202) 

 

3.5.4. Analisis tingkat kesukaran 

Cara yang digunakan untuk analisis tingkat kesukaran dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus sebagai berikut Arikunto 

(2011:208): 

 

  

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS   = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Penghitungan indeks tingkat kesukaran bentuk uraian adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Langkah-langkah menghitung indeks tingkat kesukaran 

sebagai berikut: 

1. Membuat tabel analisis tingkat kesukaran 

Siswa 
Nomor soal Skor 

siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst 

A             

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆.𝑛
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B             

C             

Dst             

Jumlah             

 

2. Mengelompokan jawaban siswa kedalam kelompok tinggi 

dan rendah kemudian menganalisisnya. 

Kelompok Tinggi   Kelompok Rendah 

No. 

Urut 

Nomor Butir Soal 

 

No. 

Urut 

Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 Dst 1 2 3 4 Dst 

1       1      

2       2      

3       3      

Jumlah       Jumlah      

 

3. Memasukan kedalam rumus yang sudah ditentukan 

Interferensi indeks tingkat kesukaran menurut Arikunto 

(2011:210) diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

- Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Adapun hasil analisis butir soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 kota 

Magelang adalah sebagai berikut: (1) Analisis Validitas Item, (2) Analisis 

Reliabilitas, (3) Analisis Daya Pembeda, dan (4) Tingkat kesukaran. Soal-soal 

yang dianalisis adalah soal untuk kemahiran membaca (qira’ah) dan menulis 

(kitabah) semester pertama. Ada empat hal yang dianalisis yaitu :  

 

4.1. Analisis Validitas Butir Soal Latihan Buku Paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

01 Kota Magelang 

Langkah-langkah untuk menghitung validitas butir soal adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat tabel persiapan untuk mencari validitas, contoh: 

Tabel 4.1 

No. Nama X Y 𝑿𝟐
 𝒀𝟐 XY 

1.       

2.       

 Jumlah      

 

2. Memasukan kedalam rumus 

 𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

 {𝑁∑𝑋2− (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑦2− (∑𝑦)2}
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan (x = X – X< dan y = Y – Y<). 

∑𝑥𝑦   _= jumlah perkalian x dengan y 

𝑥2        = kuadrat dari x 

                       𝑦2        = kuadrat dari y 

Menurut Arikunto (2011:75) koefisien korelasi selalu terdapat antara 

-1,00 sampai +1,00. Namun karena dalam menghitung sering dilakukan 

pembulatan angka-angka, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 

1,00. Rentang koefisien tersebut adalah: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

 

Setelah dilakukan analisis validitas terhadap butir tes soal latihan buku 

paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 01 kota Magelang. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Hasil analisis validitas soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah 

Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri 01 kota Magelang. 

 

 

Analisis 

Validitas 

Kate- 

Gori 
Jumlah 

Keterangan / nomor soal 

Soal pilihan ganda Soal uraian 

Hlm 3 

(lat 1) 

Hlm 4 

(lat 2) 

Hlm 8 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 2) 

Hlm 10 

(lat 1) 

Hlm 11 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 3) 

Hlm 10 

(lat 2) 

 

Valid 
17  7,8 1,2,3 5  2 

1,2,3,

4,5 

1,2,3,

4,5 

  

Tidak 

Valid 

31 
1,2,3,

4,5 

1,2,3,4,

5,6 

4,5,6,7,

8,9,10 

1,2,3,4,

6 

1,2,3,4,

5 
1,3,4   

 

Berdasarkan tabel hasil analisis validitas butir tes soal latihan buku paket 

Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri 01 kota Magelang diatas, prosentase hasil analisisnya disajikan dalam 

bentuk diagram dibawah ini. 

Diagram 4.1. Prosentase validitas butir tes soal latihan buku paket Ta’lim 

Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

01 kota Magelang 
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Diagram 4.1 Prosentase Validitas Soal 

    100 

            90 

            80 

            70  keterangan: 

            60  = valid 

            50                                                                                              = tidak valid 

 40 

            30 

  20 

  10  

                           Valid (35%) Tidak Valid (65%) 

Dari diagram 1 dapat dilihat hasil analisis indeks validitas soal yang 

dilakukan terhadap 48 butir soal masing-masing 38 butir soal pilihan ganda dan 

10 butir soal uraian dapat diketahui 17 butir soal termasuk soal yang valid yaitu: 7 

soal pilihan ganda dan 10 soal uraian (halaman 4 latihan 2: 7,8, halaman 8 latihan 

1: 1,2,3, halaman 8 latihan 2: 5, halaman 11 latihan 1: 2, halaman 8 latihan 3: 

1,2,3,4,5,, halaman 10 latihan 2: 1,2,3,4,5) atau 35% termasuk soal yang valid. 

Terdapat 31 butir soal termasuk soal yang tidak valid yaitu 31 soal uraian 

(halaman 3 latihan 1: 1,2,3,4,5, halaman 4 latihan 2: 1,2,3,4,5,6, halaman 8 latihan 

1: 4,5,6,7,8,9,10, halaman 8 latihan 2: 1,2,3,4,6, halaman 10 latihan 1: 1,2,3,4,5, 

halaman 11 latihan 1: 1,3,4) atau 65% termasuk soal yang tidak valid. 
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Dengan memakai kategori penilaian pada bab III menurut menurut Arikunto 

(2009:245), maka butir tes soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah 

karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 kota Magelang 

memiliki validitas dengan kategori kurang karena hanya 35% indeks 

validitasnya yang memenuhi standar. 

 

4.2. Analisis Reliabilitas Butir Soal Latihan Buku Paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 

Kota Magelang 

Butir soal yang dianalisis oleh penulis termasuk dalam kategori soal yang 

non dikotomis yaitu butir soalnya terdiri dari bentuk pilihan ganda dan 

uraian/essay. Sedangkan rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal 

adalah dengan rumus KR-20 untuk bentuk soal pilihan ganda dan Coefficient 𝛼 

untuk bentuk soal uraian.  

 

a. Pilihan Ganda 

Pada bentuk soal uraian rumus yang digunakan dalam mencari reliabilitasnya 

adalah dengan rumus KR-20, rumusnya adalah: 

r11 =  
n

n − 1
  

S2 −  ∑pq

S2
  

Keterangan:  

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p    = proposi subjek yang menjawab item dengan benar 

q    = proposi subjek yang menjawab item dengan salah 
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 (q = 1 – p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n    = banyaknya item 

S    = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar variansi) 

Rumus untuk mencari varians atau standar deviasi kuadrat 

adalah: 

 

 

Keterangan: 

S2
 = Varians, selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat karena 

standar deviasi kuadrat 

X   = Simpangan X dari X<, yang dicari dari X – X< 

N    = Banyaknya subjek pengikut tes 

Skor yang telah dimasukkan dalam tabulasi skor bentuk pilihan ganda 

selanjutnya dihitung varian totalnya, setelah diketahui hasilnya baru kita 

menghitung untuk mencari koefisien reliabilitasnya. Perhitungannya sebagai 

berikut: 

1. Soal halaman 3 (latihan 1) 

∑X = 91  ∑X2 = 433 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
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q        : Proporsi testee yang menjawab salah 

Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 

 

r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2 =  

 433− 
(91)

2

30

30
  S2

=  
 433− 276,03

30
   

r11 =  
30

30−1
  

5,23− 0,8

5,23
      S2

=  
 156,97

30
 = 5,23 

r11 = 1,03 x 0,8 = 0,824 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 3 (latihan 

1) memiliki reliabilitas tinggi. 

 

2. Soal halaman 4 (latihan 2) 

∑X = 140  ∑X2 = 710 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

q        : Proporsi testee yang menjawab salah 
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Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 

r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2

=  
 710− 

(140)
2

30

30
  S2

=  
 710− 653,33

30
   

r11 =  
30

30−1
  

1,9− 1,85

1,9
      S2

=  
 56,67

30
 = 1,9 

r11 = 1,03 x 0,03 = 0,030 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 4 

(latihan 2) memiliki reliabilitas sangat rendah. 

 

3. Soal halaman 8 (latihan 1) 

∑X = 177  ∑X2 = 1135 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

q        : Proporsi testee yang menjawab salah 

Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 
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r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2 =  

 1135− 
(177)

2

30

30
  S2

=  
 1135− 1044,3

30
   

r11 =  
30

30−1
  

3,02− 2,38

3,02
      S2

=  
 90,7

30
 = 3,02 

r11 = 1,03 x 0,21 = 0,216 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 8 

(latihan 1) memiliki reliabilitas rendah. 

 

4. Soal halaman 8 (latihan 2) 

∑X = 124  ∑X2 = 532 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

q        : Proporsi testee yang menjawab salah 

Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 

r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2

=  
 532− 

(124)
2

30

30
  S2

=  
 532− 512,53

30
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r11 =  
30

30−1
  

0,64− 1,11

0,64
      S2

=  
 19,47

30
 = 0,64 

r11 = 1,03 x -0,7 = -0,721 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 8 

(latihan 2) memiliki reliabilitas sangat rendah karena bernilai negatif. 

 

5. Soal halaman 10 (latihan 1) 

∑X = 87  ∑X2 = 409 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

q        : Proporsi testee yang menjawab salah 

Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 

r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2 =  

 409− 
(87)

2

30

30
  S2

=  
 409− 252,3

30
   

r11 =  
30

30−1
  

5,22− 0,87

5,22
      S2

=  
 156,7

30
 = 5,22 

r11 = 1,03 x 0,83 = 0,854 
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Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 10 

(latihan 1) memiliki reliabilitas tinggi. 

 

6. Soal halaman 11 (latihan 1) 

∑X = 54  ∑X2 = 114 

N    = 30 

𝑟_11 : Koeffisien Reliabilitas 

𝑁 : Banyaknya butir item 

𝑆2      : Varian Total 

p : Proporsi testee yang menjawab benar 

q        : Proporsi testee yang menjawab salah 

Σpq   : jumlah dari hasil perkalian p dan q 

r11 =  
n

n−1
  

S2− ∑pq

S2       S2
=  

 ∑X2− 
(∑X)

2

N

N
     S2

=  
 114− 

(54)
2

30

30
  S2

=  
 114− 97,2

30
   

r11 =  
30

30−1
  

0,56− 0,94

0,56
      S2

=  
 16,8

30
 = 0,56 

r11 = 1,03 x -0,7 = -0,721 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  

Sunendar 2009:188) adalah sebagai berikut: 
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0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal pada halaman 11 (latihan 1) 

memiliki reliabilitas sangat rendah karena bernilai negatif. 

 

b. Uraian 

Pada bentuk soal uraian rumus yang digunakan dalam mencari reliabilitasnya 

adalah dengan rumus Coefficient alpha, rumusnya adalah: 

r11 =  
n

n − 1
  1 −  

∑σi2

σt2
  

Keterangan: 

r11    =  reliabilitas yang dicari 

∑σi2   =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt2      =  varians total 

Skor yang telah dimasukkan dalam tabulasi skor selanjutnya dihitung 

jumlah tiap varian terlebih dahulu, setelah diketahui hasil tiap variannya baru kita 

menghitung untuk mencari koefisien reliabilitasnya.  

Perhitungan varian skor tiap belahan dan varian skor total menghasilkan 

angka sebagai berikut : 

1. Soal uraian halaman 8 (latihan 3) 

Keterangan: 
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2278 = jumlah dari jumlah kuadrat setiap skor 

9710 = jumlah kuadrat skor total 

Dengan data yang tertera dalam tabel, dicari varians tiap-tiap item dahulu, baru 

dijumlahkan 

σ2 = 
 ∑X2− 

(∑X)
2

N

N
 

σ2 1 =  
 486− 

(108)
2

30

30
 = 

 486− 388,8

30
 = 

 97,2

30
 = 3,24 

σ2 2 =  
 430− 

(100)
2

30

30
 = 

 430− 333,3

30
 = 

 96,7

30
 = 3,22 

σ2 3 =  
 294− 

(76)
2

30

30
 = 

 294− 192,53

30
 = 

 101,47

30
 = 3,38 

σ2 4 =  
 518− 

(110)
2

30

30
 = 

 518− 403,3

30
 = 

 114,7

30
 = 3,82 

σ2 5 =  
 550− 

(120)
2

30

30
 = 

 550− 480

30
 = 

 70

30
 = 2,33 

Jumlah varians semua item (∑σi2) = 3,24 + 3,22 + 3,38 + 3,82 + 2,33 = 15,99 

Varians total = 
9710 − 

(518)
2

30

30
 = 

 9710− 8944,13

30
 = 

 765,87

30
 = 25,53 

Dimasukan ke dalam rumus alpha 

r11 =  
n

n−1
  1 −  

∑σi2

σt2   = r11 =  
5

5−1
  1 −  

15,99

25,53
  = r11 =  

5

4
  1 −  0,63  

r11 =  
5

4
  0,37  = 0,4625 dibulatkan 0,462 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  Sunendar 

2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 
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0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal uraian pada halaman 8 (latihan 3) 

memiliki reliabilitas agak rendah. 

 

2. Soal Uraian halaman 10 (latihan 2) 

Keterangan: 

1442 = jumlah dari jumlah kuadrat setiap skor 

6069 = jumlah kuadrat skor total 

Dengan data yang tertera dalam tabel, dicari varians tiap-tiap item dahulu, baru 

dijumlahkan 

σ2 = 
 ∑X2− 

(∑X)
2

N

N
 

σ2 1 =  
 294− 

(80)
2

30

30
 = 

 294− 213,33

30
 = 

 80,67

30
 = 2,69 

σ2 2 =  
 270− 

(80)
2

30

30
 = 

 270− 213,33

30
 = 

 56,67

30
 = 1,89 

σ2 3 =  
 166− 

(58)
2

30

30
 = 

 166− 112,13

30
 = 

 53,87

30
 = 1,79 

σ2 4 =  
 246− 

(74)
2

30

30
 = 

 246− 182,53

30
 = 

 63,47

30
 = 2,11 

σ2 5 =  
 466− 

(108)
2

30

30
 = 

 466− 388,8

30
 = 

77,2

30
 = 2,57 

Jumlah varians semua item (∑σi2) = 2,69 + 1,89 + 1,79 + 2,11 + 2,57 = 11,05 

Varians total = 
6069 − 

(397)
2

30

30
 = 

 6069− 5253,63

30
 = 

 81537

30
 = 27,18 

Dimasukan ke dalam rumus alpha 

r11 =  
n

n−1
  1 −  

∑σi2

σt2   = r11 =  
5

5−1
  1 −  

11,05

27,18
  = r11 =  

5

4
  1 −  0,406  
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r11 =  
5

4
  0,59  = 0,7375 dibulatkan 0,74 

Untuk interpretasi reliabilitas instrumen menurut (Iskandarwassid dan  Sunendar 

2009:188) adalah sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 = tinggi 

0,60 – 0,80 = cukup 

0,40 – 0,60 = agak rendah 

0,20 – 0,40 = rendah 

0,00 – 0,20 = sangat rendah 

Sesuai interpretasi di atas, maka reliabilitas soal uraian pada halaman 10 (latihan 

2) memiliki reliabilitas cukup. 

Setelah dilakukan analisis reliabilitas terhadap butir tes soal latihan buku 

paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 01 kota Magelang. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 hasil analisis reliabilitas terhadap butir tes soal latihan buku 

paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri 01 kota Magelang. 

 

Analisis 

Validitas 

Katego

ri 
Jumlah 

Keterangan / nomor soal 

Soal pilihan ganda Soal uraian 

Hlm 3 

(lat 1) 

Hlm 4 

(lat 2) 

Hlm 8 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 2) 

Hlm 10 

(lat 1) 

Hlm 11 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 3) 

Hlm 10 

(lat 2) 

Tinggi 10 
1,2,3,4,

5 
   

1,2,3,4,

5 
   

 
Cukup 5        

1,2,3,

4,5 

 Agak 

rendah 
5       

1,2,3,

4,5 
 

 

Rendah 18  
1,2,3,4,

5,6,7,8 

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9,10 

     

 Sangat 

rendah 
10    

1,2,3,4,

5,6 
 1,2,3,4   

 

Berdasarkan tabel hasil analisis reliabilitas terhadap butir tes soal latihan 

buku paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri 01 kota Magelang diatas, prosentase hasil analisisnya 

disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini. 
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Diagram 4.2 Prosentase Reliabilitas Soal 

 

    100 

            90 

            80  

            70   

            60   

            50 

 40                                                                                         

            30 

  20 

  10  

          Tinggi   Cukup   Agak Rendah     Rendah   Sangat Rendah 

Keterangan: 

= tinggi (21,5%) 

= cukup (10.75%) 

= agak rendah (10,75%) 

= rendah (31,5%) 

= sangat rendah (21,5%) 

 

Dari diagram 4.2 dapat dilihat hasil analisis reliabilitas soal yang 

dilakukan terhadap 48 butir soal masing-masing 38 butir soal pilihan ganda dan 

10 butir soal uraian dapat diketahui 10 soal memiliki reliabilitas tinggi yaitu 10 

soal pilihan ganda (halaman 3 latihan 1: 1,2,3,4,5, halaman 10 latihan 1: 1,2,3,4,5) 

atau 21,5% termasuk soal reliabilitas tinggi. 

Terdapat 5 soal memiliki reliabilitas cukup yaitu soal uraian (halaman 10 

latihan 2: 1,2,3,4,5) atau 10,75% termasuk soal reliabilitas cukup.  

p
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Terdapat 5 soal memiliki reliabilitas agak rendah yaitu soal uraian 

(halaman 8 latihan 3: 1,2,3,4,5) atau 10,75% termasuk soal reliabilitas agak 

rendah. 

Terdapat 18 soal memiliki reliabilitas rendah yaitu soal pilihan ganda 

(halaman 4 latihan 2: 1,2,3,4,5,6,7,8, halaman 8 latihan 1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

atau 31,5% termasuk soal reliabilitas rendah, dan 10 soal memiliki reliabilitas 

sangat rendah yaitu soal pilihan ganda (halaman 8 latihan 2: 1,2,3,4,5,6, halaman 

11 latihan 1: 1,2,3,4) atau 21,5% termasuk soal reliabilitas sangat rendah. 

Jika hasil analisis reliabilitas diatas dikorelasikan dengan kategori 

penilaian pada bab III, maka soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah karangan Dr. D Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 kota 

Magelang masuk dalam kategori jelek. Dengan perolehan angka 32,25% dari 

seluruh soal memiliki reliabilitas tinggi, 67,75% dari seluruh soal memiliki 

reliabilitas sangat rendah. 

 

4.3. Analisis Daya Pembeda Soal Latihan Buku Pakaet Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota 

Magelang  

Berdasarkan tabulasi skor jawaban siswa bentuk pilihan ganda dan uraian, 

dapat diketahui skor yang diperoleh masing-masing siswa lalu tabulasi skor 

jawaban siswa diurutkan berdasarkan dari jumlah skor yang terbesar sampai 

dengan jumlah skor yang terkecil. Untuk menghitung daya pembedanya tabulasi 

skor tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas dan kelompok 

bawah. 27% dari 30 siswa yang mendapatkan skor tinggi dimasukkan dalam 

kelompok atas dan 27% lainnya yang memiliki skor lebih rendah dimasukkan 

dalam kelompok bawah. Masing-masing kelompok atas dan kelompok bawah 
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berjumlah 15 siswa, kemudian dibuat tabulasi skor untuk masing-masing 

kelompok. 

Dari dua tabulasi skor kelompok atas dan kelompok bawah dapat dihitung 

daya pembeda tiap butir soal dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar 

PA = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

(ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

PB = = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda adalah: 

D : 0,00 – 0,20 : jelek 

D : 0,20 – 0, 40 : cukup 

D : 0,40 – 0,70 : baik 

D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 



 
 

 
 

68 

D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Setelah dilakukan analisis daya pembeda terhadap butir soal latiahan buku 

paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat diperoleh hasil 

dalam bentuk tabel untuk 38 bentuk soal pilihan ganda dan 10 soal uraian pada 

tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 4.3. Hasil analisis daya pembeda soal latiahan buku paket Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota 

Magelang. 

 

Analisis 

Daya 

Pembeda 

Katego

ri 
Jumlah 

Keterangan / nomor soal 

Soal pilihan ganda Soal uraian 

Hlm 3 

(lat 1) 

Hlm 4 

(lat 2) 

Hlm 8 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 2) 

Hlm 10 

(lat 1) 

Hlm 11 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 3) 

Hlm 10 

(lat 2) 

Jelek 11 1,2,5 5 - 1,2 1 1,2,3 3 - 

 
Cukup 17 - 2,3,6 

1,3,4,5,

7,10 
3,4,5,6 2 - - 2,3,4 

 
Baik 17 3,4 4,7,8 2,8 - 3,4,5 4 

1,2,4,

5 
1,5 

 Baik 

Sekali 
- - - - - - - - - 

 D = 

Negatif 
3 - 1 6,9 - - - - - 
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Diagram 4.3. Analisis Daya Pembeda 

    100 

            90 

            80 

            70  keterangan: 

            60   = jelek 

            50 = cukup 

 40 = baik 

            30 = baik se 

  20 = negatif 

  10  

         Jelek   Cukup    Baik       Baik Sekali        Negatif 

Keterangan : 

1. Soal yang daya pembedanya jelek (23,5%). 

2. Soal yang daya pembedanya cukup (35%). 

3. Soal yang daya pembedanya baik (35%). 

4. Soal yang daya bedanya baik sekali (0%). 

5. Soal yang daya pembedanya negatif (6,5%). 

Dari diagram di atas dapat dilihat hasil analisis indeks daya pembeda dapat 

diketahui bahwa dari 48 soal masing-masing 38 soal pilihan ganda dan 10 soal 

uraian. Terdapat 11 soal memiliki daya pembeda jelek yaitu 10 soal pilihan ganda 

dan 1 soal uraian (halaman 3 latihan 1 = 1,2,5, halaman 4 latihan 2 = 5, halaman 8 

latihan 2 = 1,2, halaman 10 latihan 1 = 1, halaman 11 latihan 1 = 1,2,3, halaman 8 

latihan 3 = 3) atau 23,5% memiliki daya pembeda jelek. 
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Terdapat 17 soal memiliki daya pembeda cukup yaitu 14 soal pilihan ganda 

dan 3 soal uraian (halaman 4 latihan 2 = 2,3,6, halaman 8 latihan 1 = 1,3,4,5,7,10, 

halaman 8 latihan 2 = 3,4,5,6, halaman 10 latihan 1 = 2, halaman 10 latihan 2 = 

2,3,4) atau 35% memiliki daya pembeda cukup. 

Terdapat 17 soal memiliki daya pembeda baik yaitu 11 soal pilihan ganda 

dan 6 soal uraian (halaman 3 latihan 1 = 3,4, halaman 4 latihan 2 = 4,7,8, halaman 

8 latihan 1 = 2,8, halaman 10 latihan 1 = 3,4,5, halaman 11 latihan 1 = 4, halaman 

8 latihan 3 = 1,2,4,5, halaman 10 latihan 2 = 1,5) atau 35% memiliki daya 

pembeda baik. 

Terdapat 3 soal memiliki daya pembeda negatif yaitu soal pilihan ganda 

(halaman 4 latihan 2 = 1, halaman 8 latihan 1 = 6,9) atau 6,5% memiliki daya 

pembeda negatif. Sedangkan tidak ada soal yang memiliki daya pembeda baik 

sekali. 

Berdasarkan indeks daya pembeda tersebut dapat diketahui soal yang layak 

dipertahankan atau perlu direvisi bahkan didrop/dibuang, berikut penjelasannya: 

a. Butir tes dengan daya pembeda sedang/cukup, baik dan baik sekali butir tes 

tersebut tetap dipertahankan dan dapat diujikan/dikeluarkan lagi pada tes hasil 

belajar yang akan datang. 

b. Butir tes dengan daya pembeda jelek memiliki dua kemungkinan untuk 

ditindaklanjuti: 

1. Soal didrop/dibuang dan tidak akan diujikan lagi pada tes hasil belajar 

yang akan datang 
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2. Direvisi ulang dan dapat dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan 

datang. 

c. Butir tes dengan daya pembeda jelek sekali dan butir tes yang tidak memiliki 

daya pembeda butir tes tersebut didrop/dibuang dan tidak akan dikeluarkan 

lagi pada tes hasil belajar yang akan datang karena butir tes yang demikian itu 

kualitasnya sangat jelek. 

Menurut interferensi daya pembeda soal terdapat 11 soal  (halaman 3 

latihan 1 = 1,2,5, halaman 4 latihan 2 = 5, halaman 8 latihan 2 = 1,2, halaman 10 

latihan 1 = 1, halaman 11 latihan 1 = 1,2,3, halaman 8 latihan 3 = 3) atau 23,5% 

memiliki daya pembeda jelek artinya butir soal tersebut harus didrop/dibuang 

dan tidak akan dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan datang, atau 

direvisi ulang. 

Terdapat 17 soal (halaman 4 latihan 2 = 2,3,6, halaman 8 latihan 1 = 

1,3,4,5,7,10, halaman 8 latihan 2 = 3,4,5,6, halaman 10 latihan 1 = 2, halaman 10 

latihan 2 = 2,3,4) atau 35% memiliki daya pembeda cukup artinya butir tes 

tersebut tetap dipertahankan dan dapat dujikan/dikeluarkan lagi pada tes hasil 

belajar yang akan datang. 

Terdapat 17 soal (halaman 3 latihan 1 = 3,4, halaman 4 latihan 2 = 4,7,8, 

halaman 8 latihan 1 = 2,8, halaman 10 latihan 1 = 3,4,5, halaman 11 latihan 1 = 

4, halaman 8 latihan 3 = 1,2,4,5, halaman 10 latihan 2 = 1,5) atau 33,5% 

memiliki daya pembeda baik artinya  butir tes tersebut tetap dipertahankan dan 

dapat dujikan/dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan datang. 
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Terdapat 3 soal (halaman 4 latihan 2 = 1, halaman 8 latihan 1 = 6,9) atau 

8% memiliki daya pembeda negatif artinya butir tes tersebut didrop/dibuang dan 

tidak akan dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan datang karena butir 

tes yang demikian itu kualitasnya sangat jelek. 

Jika hasil analisis daya pembeda diatas dikorelasikan dengan kategori 

penilaian pada bab III, maka soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah Negeri Kota 01 Magelang 

masuk dalam kategori cukup karena 35% soal memiliki indeks daya pembeda 

sesuai dengan standar. 

 

4.4.  Analisis Tingkat Kesukaran Soal Latihan Buku Paket Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah 

Negeri 01 Kota Magelang 

Setelah lembar jawaban terkumpul, selanjutnya dilakukan koreksi dan 

pemberian skor pada lembar jawaban pekerjaan siswa, untuk pilihan ganda 

jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0 sedangkan 

untuk uraian jawaban diberi skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Selanjutnya 

skor yang telah diperoleh dimasukkan dalam tabulasi skor pada lampiran. 

Skor yang telah dimasukkan dalam tabulasi skor pada lampiran 

selanjutnya dihitung tingkat kesukaran butir tes dengan menggunakan rumus : 

 

  

Keterangan: 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
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P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS   = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran terhadap butir soal latihan 

buku paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah 

Aliyah Negeri 01 Kota Magelang untuk 39 bentuk soal pilihan ganda dan 10 soal 

uraian pada tabel  dibawah ini. 
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Tabel 4.4. Hasil analisis tingkat kesukaran soal latihan buku paket Ta’lim 

Al Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah 

Aliyah Negeri 01 Kota Magelang 

 

 

 

 

Analisis 

Tingkat 

Kesukaran 

Katego

ri 
Jumlah 

Keterangan / nomor soal 

Soal pilihan ganda Soal uraian 

Hlm 3 

(lat 1) 

Hlm 4 

(lat 2) 

Hlm 8 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 2) 

Hlm 10 

(lat 1) 

Hlm 11 

(lat 1) 

Hlm 8 

(lat 3) 

Hlm 10 

(lat 2) 

Mudah 9 1,2,3  6 1,6 1,2,3    

 

Sedang 34 4,5 
1,2,3,4,

5,6,7,8 

1,2,3,4,

5,7,8,9,

10 

2,3,4,5 4,5 1,2,3 
1,2,3,

4,5 
5 

 
Sukar 5      4  

1,2,3,

4 

 

Berdasarkan tabel hasil analisis tingkat kesukaran soal latihan buku paket 

Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah Negeri 

01 Kota Magelang di atas, prosentase hasil analisisnya disajikan dalam bentuk 

diagram dibawah ini. 

Diagram 4.4. Prosentase tingkat keskaran soal latihan buku paket 

Ta‟lim Al Lughah Al Arabiyah Karangan Dr. D. Hidayat 

Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang 
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Diagram 4.4. Analisis Tingkat Kesukaran 

    100 

            90 

            80 

            70  keterangan: 

            60   = mudah 

            50 = sedang 

 40 = sukar 

            30  

  20 

  10  

                     Mudah   Sedang    Sukar 

Berdasarkan indeks tingkat kesukaran tersebut dapat diketahui mana soal 

yang layak dipertahankan atau perlu direvisi bahkan didrop/dibuang, berikut 

penjelasannya: 

a. Butir tes dengan tingkat kesukaran mudah memiliki tiga kemungkinan untuk 

ditindaklanjuti : 

1. Soal didrop/dibuang 

2. Direvisi ulang dan dilacak secara cermat agar diketahui faktor yang 

menyebabkan butir item tersebut dapat dijawab betul oleh hampir seluruh 

siswa/testee 

p

r

o

s

e

n

t

a

s

e 
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3. Butir item tersebut dapat digunakan untuk diujikan pada tes-tes seleksi 

yang sifatnya longgar dalam arti sebagian besar testee akan dinyatakan 

lolos dalam tes seleksi tersebut. 

b. Butir tes dengan tingkat kesukaran sedang butir tes tersebut tetap 

dipertahankan dan dapat dujikan/dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang 

akan datang. 

c. Butir tes dengan tingkat kesukaran sukar memiliki tiga kemungkinan untuk 

ditindak lanjuti : 

1. Soal tersebut didrop atau dibuang. 

2. Direvisi dan dilacak secara cermat agar diketahui faktor yang menyebabkan 

butir item tersebut sulit dijawab betul oleh siswa/testee. 

3. Butir item tersebut dapat digunakan untuk diujikan pada tes-tes seleksi yang 

sifatnya sangat ketat dalam artian testee yang akan dinyatakan lolos dalam 

tes seleksi tersebut sedikit. 

Dari diagram 4.4 di atas dapat dilihat hasil analisis indeks tingkat kesukaran 

yang dilakukan terhadap 48 butir soal masing-masing 38 butir soal pilihan ganda 

dan 10 butir soal uraian. Dapat diketahui 9 soal memiliki indeks tingkat kesukaran 

mudah yaitu soal pilihan ganda (halaman 3 latihan 1: 1,2,3, halaman 8 latihan 1: 

6, halaman 8 latihan 2: 1,6, halaman 10 latihan 1: 1,2,3) atau 18% termasuk soal 

yang mudah, artinya soal didrop/dibuang atau Direvisi ulang dan dilacak secara 

cermat agar diketahui faktor yang menyebabkan butir item tersebut dapat dijawab 

betul oleh hampir seluruh siswa/testee, atau Butir item tersebut dapat digunakan 
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untuk diujikan pada tes-tes seleksi yang sifatnya longgar dalam artian sebagian 

besar testee akan dinyatakan lolos dalam tes seleksi tersebut. 

Terdapat 34 soal memiliki indeks tingkat kesukaran sedang yaitu 28 soal 

pilihan ganda dan 6 soal uraian (halaman 3 latihan 1: 4,5, halaman 4 latihan 2: 

1,2,3,4,5,6,7,8, halaman 8 latihan 1: 1,2,3,4,5,7,8,9,10, halaman 8 latihan 2: 

2,3,4,5, halaman 10 latihan 1: 4,5, halaman 11 latihan 1: 1,2,3, halaman 8 latihan 

3: 1,2,3,4,5, halaman 10 latihan 2: 5) atau 72,5% termasuk soal yang tingkat 

kesukarannya sedang, artinya butir tes tersebut tetap dipertahankan dan dapat 

dujikan/dikeluarkan lagi pada tes hasil belajar yang akan datang. 

Terdapat 5 soal memiliki indeks tingkat kesukaran sukar yaitu 1 soal pilihan 

ganda dan 4 soal uraian ( halaman 11 latihan 1: 4, halaman 10 latihan 2: 1,2,3,4) 

atau 9,5% termasuk dalam soal yang sukar, artinya soal tersebut didrop/dibuang 

atau direvisi dan dilacak secara cermat agar diketahui faktor yang menyebabkan 

butir item tersebut sulit dijawab betul oleh siswa/testee, juga bisa Butir item 

tersebut digunakan untuk diujikan pada tes-tes seleksi yang sifatnya sangat ketat 

dalam artian testee yang akan dinyatakan lolos dalam tes seleksi tersebut sedikit.  

. Dengan memakai kategori penilaian pada bab III menurut menurut 

Arikunto (2009:245), maka soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al Arabiyah 

Karangan Dr. D. Hidayat Madrasah Aliyah Negeri 01 Kota Magelang memiliki 

tingkat kesukaran dengan kategori baik karena 72,5% indeks kesukarannya telah 

memenuhi standar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasannya yang terdapat pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan butir tes soal latihan buku paket Ta’lim Al 

Lughah Al Arabiyah karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 

kota Magelang sebagai berikut: 

Hasil analisis indeks validitas soal yang dilakukan terhadap 48 butir soal 

masing-masing 38 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian memiliki 

validitas dengan kategori kurang karena hanya 35% indeks validitasnya yang 

memenuhi standar. 

Hasil analisis reliabilitas soal yang dilakukan terhadap 48 butir soal masing-

masing 38 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian masuk dalam kategori 

jelek. Dengan perolehan angka 32,25% dari seluruh soal memiliki reliabilitas 

tinggi, 67,75% dari seluruh soal memiliki reliabilitas sangat rendah. 

Daya pembeda butir tes soal latihan buku paket Ta’lim Al Lughah Al 

Arabiyah karangan Dr. D. Hidayat kelas X Madrasah Aliyah Negeri 01 kota 

Magelang masuk dalam kategori cukup karena 35% soal memiliki indeks daya 

pembeda sesuai dengan standar. 

Hasil analisis indeks tingkat kesukaran yang dilakukan terhadap 48 butir 

soal masing-masing 38 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian memiliki 
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tingkat kesukaran dengan kategori baik karena 72,5% indeks kesukarannya 

telah memenuhi standar. 

5.2 Saran 

 

Kualitas soal tes sangat ditentukan oleh kemampuan guru atau tim 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dalam menyusun soal. Oleh karena itu 

memerlukan suatu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas soal 

yang dibuat. Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala sekolah 

a. Kegiatan monitoring terhadap buku ajar yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah 

sebagai penentu kebijakan. 

b. Melakukan pelatihan bagi para guru tentang pembuatan soal serta cara 

bagaimana menganalisis soal tersebut bisa membantu meningkatkan 

kualitas dan hasil belajar. 

2. Kepada guru 

a. Pentingnya mengetahui kualitas soal yang terdapat dalam buku ajar atau 

buku paket, sehinggga evaluasi melalui penilaian dengan menggunakan tes 

tersebut benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa dalam menerima 

materi yang telah diajarkan oleh guru. 

b. Kegiatan evaluasi terhadap soal yang telah diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui kualitas soal yang terdapat pada buku paket sangat penting 

dilakukan oleh guru. 



 
 

 
 

80 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dilanjutkan pada populasi yang lebih luas 

untuk mengetahui kualitas guru dalam menyusun soal secara luas. 
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