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ABSTRAK 

Hadi, Doni Miftakhul. 2016. Analisis Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 
Pelajaran PKn Kelas IV SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan 
Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Teguh 
Supriyanto, M.Pd. dan Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 

Kata Kunci: Analisis Soal; Evaluasi Hasil Belajar; Mata Pelajaran PKn. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD Negeri Debong Tengah 2, 

diperoleh informasi bahwa proses penyusunan soal UAS gasal mata pelajaran 

PKn kelas IV SD telah diujikan tanpa melalui tahapan analisis butir soal (analisis 

logis rasional). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kualitas 

butir soal pilihan ganda dan pelaksanaan UAS tersebut.  

 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel proporsional 
random sampling sebanyak 156 lembar jawab. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif 

dianalisis menggunakan teknik analisis validitas isi menurut Gregory, 

pencocokkan jenjang ranah kognitif, dan analisis model Miles dan Huberman. 

Data kuantitatif dianalisis menggunakan bantuan program Anates V4.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisi-kisi soal yang digunakan pada 
UAS gasal PKn kelas IV SD Negeri Dabin I, tidak mencantumkan institusi, 
kurikulum yang digunakan, tingkat kesukaran, dan ranah kognitif, sehingga kisi-
kisi soal tersebut perlu disesuaikan dengan format kisi-kisi soal yang benar. 
Kualitas soal ditinjau dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa, memiliki validitas 
isi berkotegori sangat tinggi (1,00). Distribusi jenjang ranah kognitif yang terukur 
pada soal pilihan ganda yaitu 14 (56%) soal pada jenjang mengingat (C1), 11 
(44%) soal pada jenjang memahami (C2). Kualitas soal ditinjau dari aspek 
validitasnya, terdapat 3 (12%) soal berkategori sangat signifikan, 11 (44%) soal 
berkategori signifikan, dan 11 (44%) soal berkategori tidak signifikan. Ditinjau 
dari aspek reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,77 dengan kriteria 
tinggi, karena lebih dari batas reliabilitas (0,70). Ditinjau dari aspek tingkat 
kesukarannya, 7 (28%) soal berkategori mudah, 15 (60%) soal berkategori 
sedang, dan 3 (12%) soal berkategori sukar. Ditinjau dari aspek daya 
pembedanya, terdapat 1 (4%) soal berkategori sangat baik, 10 (40%) soal 
berkategori baik, 10 (40%) soal berkategori cukup, dan 4 (16%) soal berkategori 
jelek. Ditinjau dari aspek efektivitas pengecohnya, terdapat 12 (48%) soal 
berkategori efektif dan 13 (52%) soal berkategori tidak efektif. 16 (64%) soal 
berkategori efektif dan 9 (36%) soal berkategori tidak efektif. Pelaksanaan tes 
pada UAS gasal kelas IV SD Negeri Dabin I cukup baik. Mekanisme penyusunan 
soal UAS gasal SD Negeri Dabin I sudah cukup baik, karena telah melalui 
tahapan yang sistematis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis 
butir soal dapat mendeteksi kekurangan dari aspek validitas isi, jenjang ranah 
kognitif, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas 
pengecohnya pada butir soal. Oleh karena itu, penyusunan soal sebaiknya melalui 
tahapan analisis butir soal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai: (1) latar belakang masalah; (2) 

identifikasi masalah; (3) pembatasan masalah; (4) rumusan masalah; (5) tujuan 

penelitian; dan (6) manfaat penelitian. Penjelasannya sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Pendidikan yang 

berkualitas akan memengaruhi kemajuan bangsa, karena dengan pendidikan 

manusia akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

menyatakan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Berdasarkan bunyi pasal pada Undang-Undang tersebut, dapat dipahami 

bahwa pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut 

Good (1959) dalam Munib, dkk. (2012: 30), pendidikan adalah proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya 

dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang dihadapkan pada
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pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga dapat memeroleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimal. 

Pendidikan dapat terlaksana  tentunya tidak terlepas dari peran guru. 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen Bab I 

Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dapat diketahui bahwa 

tugas guru antara lain adalah mengajar, melakukan penilaian dan evaluasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut Sudijono (2015: 8), evaluasi adalah kegiatan atau 

proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sejauh mana tujuan yang telah 

dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Menurut Arikunto (2015: 3), menilai 

adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. 

Mengevaluasi adalah menilai, tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan penilaian dan evaluasi 

memiliki arti yang sama yakni pengambilan keputusan melalui tahap pengukuran 

terlebih dahulu. 

Dalam dunia pendidikan, evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Menurut Purwanto (2014: 7), evaluasi 

hasil belajar dapat dilakukan dengan baik apabila kegiatan evaluasi itu didahului 

dengan pengukuran. Pengukuran menyediakan data yang menjadi landasan 

pengambilan keputusan dalam evaluasi. Berkaitan dengan pengukuran, tentunya 

ada sebuah alat yang digunakan sebagai pengukur. Menurut Arikunto (2015: 39), 
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secara garis besar alat evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu tes dan bukan tes. 

Tes diperlukan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa (Purwanto 2014: 65). Melihat 

begitu pentingnya tes sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa, guru harus memiliki kemampuan untuk menyusun instrumen tes 

yang baik. 

Teknik bukan tes atau teknik non tes adalah penilaian hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan 

pengamatan secara sistematis, wawancara, menyebarkan angket dan meneliti 

dokumen-dokumen (Sudijono 2015: 76). Dalam penelitian ini peneliti hanya akan 

membahas mengenai teknik tes sebagai alat evaluasi. 

Menurut Arikunto (2015: 72), sebuah tes yang dapat dikatakan baik 

sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki: (1) 

validitas, (2) reliabilitas, (3) objektivitas, (4) praktikabilitas, dan (5) ekonomis. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Tes dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan 

berkali-kali. Tes dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada 

faktor subjektif yang memengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas 

yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. 

Tes dikatakan ekonomis yaitu bahwa pelaksanaan tes tidak membutuhkan 

ongkos/biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. 
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, guru sebagai pembuat 

instrumen tes, dalam ulangan harian, ujian tengah semester, dan dalam ujian akhir 

semester, harus memerhatikan persyaratan-persyaratan tes tersebut. Tes sebagai 

alat evaluasi sangat penting untuk diperhatikan kualitasnya, karena dengan 

evaluasi melalui pemberian tes, guru dapat mengetahui apakah tujuan dari 

pembelajaran yang telah diberikan sudah tercapai atau belum. 

Tes yang diberikan dalam evaluasi pembelajaran biasanya berupa soal 

pilihan ganda dan essay. Instrument tes yang terdiri dari butir soal, sering kali 

tidak dilakukan analisis terlebih dahulu. Untuk mengetahui kualitas butir soal 

yang disajikan sebagai alat evaluasi, perlu dilakukan analisis butir soal.  Analisis 

butir soal dilakukan agar dapat mengetahui apakah kualitas butir soal tersebut  

memang layak, serta memiliki porsi yang sesuai untuk dijadikan alat evaluasi dan 

diberikan kepada siswa. 

Menurut Nitko (1996) dalam Depdiknas (2008: 1), kegiatan menganalisis 

butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses 

pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk 

membuat keputusan tentang setiap penilaian. Menurut Aiken (1994) dalam 

Depdiknas (2008: 1), tujuan analisis butir soal untuk mengkaji dan menelaah 

setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu, serta untuk mengetahui 

informasi diagnostik pada siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan  Neti Widayanti, S.Pd., ketua Dabin 

I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pembentukan tim penyusun soal 

diputuskan melalui rapat kepala sekolah tanggal 18 Agustus 2015.  Hasil rapat 
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menyatakan soal UAS mata pelajaran PKn kelas IV disusun oleh Azlina Indah 

Budiarti, S.Pd. guru SD Negeri Debong Tengah 2 Selanjutnya hasil wawancara 

dengan Azlina Indah Budiarti, S.Pd., pada tanggal 19 januari 2015, diperoleh 

informasi bahwa lama penyusunan soal UAS mata pelajaran PKn kurang lebih 

dua minggu. Penyusunan soal hanya berpanduan pada kecocokan dengan kisi-kisi, 

SK, dan KD yang telah diajarkan kepada siswa tanpa melalui proses analisis butir 

soal. 

Penelitian analisis butir soal telah banyak dikaji dan dilakukan. Analisis 

butir soal sangat penting dan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di 

bidang evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang analisis butir soal. Penelitian tentang analisis butir soal yang 

dapat dijadikan kajian dalam penelitian yaitu penelitian dari Kurniawan dan 

Ariyana. 

Kurniawan dari Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2015 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal UAS Mata Pelajaran IPS Kelas III 

SD Negeri Gugus Pangeran Diponegoro Kecamatan Sempor Kabupaten 

Kebumen”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa soal pilihan ganda yang 

dianalisis ditinjau dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa memiliki validitas isi 

berkategori sangat tinggi. Distribusi jenjang ranah kognitifnya yaitu terdapat 7 

(28%) soal berkategori C1, 17 (68%) soal berkategori C2, dan 1 (4%) soal 

berkategori C3. Kualitas soal pilihan ganda ditinjau dari aspek validitasnya yaitu 

terdapat 2 (8%) soal berkategori sangat signifikan, 8 (32%) soal berkategori 

signifikan, dan 15 (60%) soal berkategori tidak signifikan. Penghitungan aspek 

reliabilitasnya diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,68 dengan kriteria rendah. 
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Aspek tingkat kesukarannya yaitu terdapat 17 (68%) soal berkategori mudah, 7 

(28%) soal berkategori sedang, dan 1 (4%) soal berkategori sukar. Aspek daya 

pembedanya yaitu terdapat 7 (28%) soal berkategori baik, 7 (28%) soal 

berkategori cukup, 10 (40%) soal berkategori jelek, dan 1 (4%) soal berkategori 

jelek sekali. Aspek efektivitas pengecohnya yaitu terdapat 11 (44%) soal 

berkategori efektif dan 14 (56%) soal berkategori jelek. 

Ariyana dari Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2011 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal IPA 

Kelas IX SMP di Kabupaten Grobogan”.  Hasil analisis kuantitatif seluruh soal 

menunjukkan bahwa 2% sangat sukar, 20% sukar, 70% sedang, 4% mudah, dan 

4% sangat mudah. Daya beda baik 26%, cukup baik 62%, jelek 10%, dan sangat

jelek 2%. Efektivitas pengecoh 82% berfungsi. Reliabilitas secara keseluruhan 

adalah 0,711 artinya soal memiliki keajegan tinggi. Analisis kualitatif soal pilihan 

ganda sesuai dengan materi, konstruksi, dan bahasa, tetapi terdapat beberapa soal 

yang perlu diperbaiki. Soal uraian sesuai dengan aspek penelaahan tetapi aspek 

konstruksi perlu diperbaiki.  Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa soal 

valid logis, karena sesuai dengan soal standar tapi perlu perbaikan aspek 

konstruksi pada beberapa soal. Soal memiliki tingkat kesukaran sedang, daya beda 

baik, efektivitas pengecoh berfungsi, serta reliabel dengan kategori tinggi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diketahui bahwa analisis 

butir soal sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang analisis butir soal dengan judul “Analisis Butir Soal 

Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran PKn Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal”.
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Belum dilakukan analisis butir soal secara logis rasional untuk mengetahui 

kualitas soal yang digunakan dalam UAS PKn kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. 

(2) Belum terukurnya distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom pada 

soal UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar Negeri Dabin 

I Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. 

(3) Belum diketahui kualitas pada butir soal UAS gasal mata pelajaran PKn 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah pada bagian identifikasi masalah masih terlalu luas, sehingga 

perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian 

menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, peneliti perlu 

membatasi masalah sebagai berikut:

(1) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang digunakan dalam 

penyusunan soal didasarkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mata pelajaran PKn kelas IV semester satu.

(2) Objek dalam penelitian ini yaitu soal UAS gasal mata pelajaran PKn kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

tahun ajaran 2015/2016.
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(3) Analisis penelitian dikhususkan pada soal pilihan ganda dalam UAS gasal 

mata pelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016.

(4) Analisis secara kualitatif ditinjau dari aspek materi, konstruksi, bahasa dan 

distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom.

(5) Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan lembar jawaban 

siswa pada soal UAS gasal mata pelajaran PKn Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016.

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, peneliti 

merumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:  

(1) Bagaimana pelaksanaan UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016? 

(2) Bagaimana kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata pelajaran 

PKn kelas IV Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal ditinjau dari aspek bahasa, konstruksi, dan materinya. 

(3) Bagaimana distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom yang terukur 

pada butir soal pilihan ganda UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal? 

(4) Bagaimana kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata pelajaran 

PKn kelas IV Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal ditinjau dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, 

dan efektivitas pengecohnya?  
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1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Uraiannya sebagai 

berikut.

1.5.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini merupakan tujuan yang ingin dicapai secara 

umum setelah penelitian. Mengacu pada rumusan masalah, tujuan umum 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas butir soal pada mata pelajaran PKn 

kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

1.5.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini merupakan penjabaran dari tujuan umum. 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:   

(1) Mendeskripsikan pelaksanaan UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun 

ajaran 2015/2016? 

(2) Mendeskripsikan kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata 

pelajaran PKn kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal 

Selatan Kota Tegal ditinjau dari aspek materi, konstruksi, dan bahasanya.  

(3) Mendeskripsikan distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi bloom yang 

terukur dari butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata pelajaran PKn 

kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal. 

(4) Mendeskripsikan kuantitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata 

pelajaran PKn kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal 
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Selatan Kota Tegal ditinjau dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

daya pembeda, dan efektivitas pengecohnya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilaksanakan. Ada dua manfaat dalam penelitian yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Berikut penjabaran dari dua manfaat tersebut:

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti, di antaranya:  

(1) Menjadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti lain untuk 

melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penelitian tersebut secara lebih 

luas dan mendalam.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan  

dengan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, sekolah, instansi, dan peneliti. 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

1.6.2.1 Guru 

Kegiatan analisis butir soal memiliki manfaat bagi guru, antara lain: 

(1) Guru mempunyai pengetahuan mengenai cara menganalisis soal–soal latihan 

yang ada. 

(2) Guru mengetahui kriteria yang jelas dalam memilih soal yang berkualitas baik. 

(3) Guru dapat mengetahui kualitas setiap butir soal yang ada dalam soal latihan 

maupun buku latihan siswa. 
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1.6.2.2 Peserta didik  

Kegiatan analisis butir soal memiliki manfaat bagi peserta didik, antara 

lain:

(1) Peserta didik lebih mudah dalam memahami soal-soal yang diberikan guru 

setelah dilakukan analisis materi, konstruksi dan bahasanya. 

(2) Peserta didik memperoleh soal yang sesuai dalam mengukur kemampuan 

penguasaan materi dan kompetensi dalam pembelajaran. 

1.6.2.3  Sekolah 

Kegiatan analisis butir soal memiliki manfaat bagi sekolah, antara lain:

(1) Mengetahui kualitas dari tiap butir soal UAS gasal yang telah dibuat oleh tim 

penyusun soal. 

(2) Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-

kebijakan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

1.6.2.4 UPPD Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

Kegiatan analisis butir soal memiliki manfaat bagi UPPD Tegal Selatan, 

antara lain: (1) Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun soal agar 

soal yang dibuat bisa berkualitas baik, (2) Soal yang sudah dianalisis bisa 

disimpan dalam bank soal, dan (3) Digunakan sebagai referensi dan data instansi 

terkait. 

1.6.2.5 Peneliti 

 Penelitian analisis butir soal yang dilakukan memiliki manfaat bagi 

peneliti, antara lain: (1) Menambah wawasan peneliti mengenai kualitas soal yang 

baik, (2) Dapat membuat soal dengan kualitas yang baik, dan (3) Mengetahui cara 

membuat penelitian yang baik.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka berisi kerangka teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir 

yang mendasari penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

2.1  Kerangka Teori  

Kerangka teori dalam penelitian ini akan menyajikan berbagai teori yang 

digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori yang 

digunakan dari berbagai sumber yang relevan, baik buku maupun internet. 

Kerangka teori pada penelitian ini yaitu: (1) evaluasi pembelajaran, (2) tes, (3) 

karakteristik soal objektif, (4) analisis butir soal, (5) ranah kognitif, (6) mata 

pelajaran PKn kelas IV Sekolah Dasar, dan (7) pelaksanaan Ulangan Akhir 

Semester. 

2.1.1 Evaluasi Pembelajaran 

 Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam 

bahasa Indonesia berarti penilaian. Want dan Brown (1997) dalam Sudijono 

(2015: 1) mengemukakan “evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu”. Pendapat tersebut diperkuat oleh Arikunto (2015: 

3) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

menilai dan mengukur. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu 

ukuran. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk. Penilaian sifatnya kualitatif. Dengan demikian, evaluasi 

merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pengukuran.
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Mengenai evaluasi pembelajaran, Sudijono (2015: 1) mendefinisikan 

sebagai sebuah proses penilaian dalam bidang pembelajaran atau penilaian 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Tyler (1950) 

dalam Arikunto (2015: 3) mendefinisikan evaluasi pembelajaran sebagai sebuah 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 

bagian mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Berdasarkan pendapat kedua 

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran yaitu proses 

penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Ditinjau dari 

fungsinya, beberapa ahli menggolongkan fungsi evaluasi ke dalam beberapa 

golongan. 

 Menurut Sudijono (2015: 8), fungsi evaluasi pembelajaran adalah 

mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, memperbaiki, atau 

melakukan penyempurnaan kembali apa saja yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Sementara itu, Hamalik (2013: 147-8) menyatakan bahwa fungsi 

pokok evaluasi pembelajaran ada enam, yaitu fungsi edukatif, institusional, 

diagnostik, administratif, kurikuler, dan manajemen. 

Fungsi edukatif, yaitu evaluasi berfungsi memeroleh informasi tentang 

keseluruhan sistem dan subsistem pembelajaran. Fungsi institusional, yaitu 

evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output

pembelajaran. Fungsi diagnostik, yaitu evaluasi berfungsi mengetahui kesulitan 

siswa dalam proses belajarnya. Fungsi administratif, yaitu evaluasi berfungsi 

menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa. Fungsi kurikuler, yaitu 

evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi bagi pengembangan 
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kurikulum. Fungsi manajemen, yaitu evaluasi berfungsi sebagai bahan 

pertimbangan bagi pimpinan untuk membuat keputusan. Berdasarkan kedua 

pendapat ahli tersebut, fungsi evaluasi pembelajaran adalah untuk mengukur 

sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran, mengetahui faktor yang 

menghambat tercapainya tujuan tersebut, dan menentukan langkah yang harus 

dilakukan untuk mengatasinya. 

 Pada pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran memiliki tujuan. Menurut 

Sudijono (2015: 2), tujuan evaluasi pembelajaran adalah menentukan nilai 

pembelajaran, sehingga dapat diketahui mutu dan hasilnya. Cronbach (1963) dan 

Stufflebeam (1971) dalam Arikunto (2015: 3) menyatakan bahwa evaluasi 

pembelajaran bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, 

tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Hal ini berarti evaluasi 

pembelajaran memiliki tujuan mengetahui mutu dan hasil yang telah dicapai 

dalam proses pembelajaran, kemudian menentukan langkah selanjutnya yang akan 

dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan mengetahui hasilnya. 

 Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa teknik yang dapat 

digunakan. Teknik dapat diartikan sebagai alat, jadi dalam istilah teknik evaluasi 

pembelajaran, memiliki arti alat yang digunakan dalam rangka melakukan 

evaluasi pembelajaran (Sudijono 2015: 62). Ditinjau segi alatnya, evaluasi 

pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan non tes (Sudjana 2014: 5). 

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai teknik tes.   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pengukuran, 

sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. 
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2.1.2 Tes 

 Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan atauran-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto 2015: 67). Sudijono (2015: 67) berpendapat bahwa tes 

adalah cara atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian 

tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah. Tes berdasarkan kegunaannya 

dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. 

 Penggolongan tes menurut Sudijono (2015: 67-72) dibagi menjadi enam, 

yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. 

Tes seleksi digunakan sebagai seleksi masuk atau ujian saringan dengan tujuan 

memilih peserta didik terbaik dari beberapa peserta didik yang telah mengikuti 

tes. Tes awal digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan 

pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Tes akhir 

digunakan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong 

penting sudah dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Tes diagnostik 

digunakan untuk menentukan dengan tepat kesulitan yang dihadapi oleh peserta 

didik dalam suatu mata pelajaran. Tes formatif digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik sudah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang 

telah ditentukan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam 

jangka waktu tertentu. Tes sumatif digunakan untuk mengetahui penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang telah digunakan dalam satu semester. 

Dilihat dari penggolongan tes dan definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tes sumatif merupakan tes yang paling penting perannya dan sebagai 
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penentu dalam pendidikan, sebab tes ini digunakan pada bagian akhir setelah 

semua rangkaian tes yang lain, telah dilaksanakan terlebih dahulu. Tujuannya 

mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diterimanya 

dalam satu semester. Kemudian hasil tes sumatif ditulis dengan nilai yang 

melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses tes 

sumatif. Oleh karena itu, tes sumatif dilaksanakan secara tertulis agar semua siswa 

memeroleh soal yang sama serta dengan butir-butir soal yang lebih sulit dan lebih 

berat pada butir soal formatif  (Sudijono 2015: 72). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes yaitu adalah 

prosedur atau cara yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai sesuatu. Ini 

berarti tes adalah salah satu prosedur atau cara yang dapat digunakan dalam 

evaluasi pendidikan. Ditinjau dari beberapa penggolongan tes, tes sumatif 

merupakan tes yang paling penting peranannya dan sebagai penentu dalam 

program pendidikan. 

2.1.3 Karakteristik Soal Objektif 

Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara 

objektif, dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bentuk esai 

(Arikunto 2015: 179). Menurut Widoyoko (2014: 93), tes objektif adalah bentuk 

tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh 

peserta tes. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes objektif adalah tes yang 

mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta 

tes, yang pemeriksaannya adalah secara objektif, dan tujuan dari bentuk tes ini 

adalah mengatasi kelemahan-kelemahan pada tes bentuk esai. Tes objektif sendiri 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 
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Menurut Arikunto (2015: 180), tes objektif memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu: (1) lebih representatif mewakili isi dan luas bahan; (2) lebih cepat dan 

mudah cara memeriksannya; (3) pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain; 

dan (4) dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang memengaruhi.  

Kelemahan tes objektif yaitu: (1) penyusunan soal lebih rumit karena soalnya 

banyak dan harus teliti; (2) kerjasama antarpeserta didik pada waktu mengerjakan 

soal tes lebih terbuka; (3) banyak kesempatan untuk main untung-untungan; dan 

(4) soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan. 

Ditinjau dari bentuknya, ada beberapa bentuk tes objektif. Menurut 

Widoyoko (2014: 94), secara umum, ada tiga tipe tes objektif, yaitu: benar-salah 

(true-false), menjodohkan (matching), dan pilihan ganda (multiple choice). 

Berkaitan dengan penelitin ini, peneliti hanya akan membahas mengenai tipe tes 

objektif bentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan salah satu bentuk tes 

objektif yang terdiri atas pertanyaan, atau pernyataan yang belum selesai, dan 

untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan 

jawaban yang telah disediakan pada tiap-tiap butir soalnya (Sudijono 2015: 118). 

Jadi, tes pilihan ganda ini adalah tes yang di dalamnya terdiri dari pertanyaan atau 

penyataan yang belum selesai, dan untuk dapat menjawabnya, peserta tes harus 

memilih salah satu jawaban dari beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan. 

Tes pilihan ganda adalah tes yang biasa digunakan oleh guru atau  sekolah 

untuk mengevaluasi, karena dapat mencakup banyak materi di dalamnya dan 

untuk pengoreksiannya cenderung lebih mudah dari bentuk soal lain. Menurut 

Widoyoko (2014: 94), tes pilihan ganda memiliki lima variasi, yaitu: tes pilihan 

ganda biasa, pilihan ganda analisis hubungan antarhal, pilihan ganda analisis 
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kasus, pilihan ganda asosiasi, dan pilihan ganda yang menggunakan diagram, 

tabel, gambar, atau grafik. Uraiannya sebagai berikut: 

(1)  Pilihan Ganda Biasa  

Tes pilihan ganda biasa adalah tes yang setiap butir soalnya memiliki jumlah 

alternatif jawaban lebih dari dua. Pada umumnya alternatif jawaban berkisar 

antara tiga hingga lima. 

Berikut contoh soal pilihan ganda biasa:

Kelurahan dipimpin oleh ....

a. sekertaris desa 

b. lurah 

c. bendahara desa 

d. kepala desa 

(kunci jawaban: b) 

(2)   Pilihan Ganda Analisis Hubungan Antarhal 

 Pilihan ganda analisis hubungan antarhal terdiri dari dua pernyataan. Kedua 

pernyataan tersebut dihubungkan oleh kata sebab. Jadi, ada dua kemungkinan 

hubungan antara kedua pernyataan tersebut, yaitu hubungan sebab akibat atau 

tidak ada hubungan sebab akibat (Widoyoko 2014: 102). 

Berikut contoh soal pilihan ganda analisis hubungan antarhal: 

Penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi mayoritas bekerja sebagai 

petani. 

SEBAB 

Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. 

Pilihlah: 
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a. pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab 

akibat.  

b. pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak menunjukkan hubungan 

sebab akibat. 

c. pernyataan benar, tetapi alasan salah. 

d. pernyataan salah, tetapi alasan benar 

e. pernyataan dan alasan salah 

(kunci jawaban: a) 

(3)  Pilihan Ganda Analisis Kasus 

Pada pilihan ganda analisis kasus, peserta tes dihadapkan pada suatu kasus. 

Kasus ini disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, dan sejenisnya. Kepada 

peserta tes, diajukan beberapa pertanyaan lewat kasus yang disajikan tersebut. 

Berikut contoh soal pilihan ganda analisis kasus:  

Kepolisian di beberapa wilayah di Aceh menemukan puluhan selebaran yang 

berisi pernyataan kemerdekaan Aceh dari Republik Indonesia. Selebaran 

ditempel oleh kelompok tidak dikenal di berbagai lokasi keramaian umum di 

beberapa kota, termasuk Banda Aceh. 

Berdasarkan kutipan berita tersebut, bentuk kasus tersebut termasuk .... 

a. ancaman dari dalam negeri 

b. ancaman dari luar negeri 

c. tantangan dari kepolisian 

d. tantangan dari pemerintah 

(kunci jawaban: a) 
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(4) Pilihan Ganda Asosiasi 

Pada bentuk pilihan ganda asosiasi, struktur soalnya sama dengan melengkapi 

pilihan. Perbedaannya, jika pada melengkapi pilihan, hanya ada satu jawaban 

yang benar, sedangkan pada pilihan ganda asosiasi ini, jawaban yang benar 

lebih dari satu. Jadi, pada pilihan ganda asosiasi diperbolehkan menuliskan 

empat alternatif pilihan sebagai jawaban yang benar, tanpa ada pengecoh. 

Berikut contoh soal pilihan ganda asosiasi: 

Berikut merupakan hal yang berkaitan dengan lurah: 

(1)kepala kelurahan 

(2)dipilih oleh bupati atau walikota 

(3)masa jabatan hanya 5 tahun 

(4)termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

 Pilihlah: 

a. jika (1), (2), dan (3) benar 

b. jika (1) dan (3) benar 

c. jika (2) dan (4) benar 

d. jika semuanya benar 

(kunci jawaban: d) 

Dalam membuat tes objektif bentuk pilihan ganda, harus memerhatikan 

aspek-aspek penyusunan soal yang baik. Berikut tiga aspek yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda menurut Depdiknas (2008: 5-6). 

Aspek materi, yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda yaitu: 

(1) Soal harus sesuai dengan indikator; (2) Materi yang ditanyakan harus sesuai 

dengan kompetensi; (3) Pilihan jawaban homogen dan logis; serta (4) Kunci 

jawaban hanya satu. 
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Aspek konstruksi, yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes pilihan 

ganda yaitu: (1) Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas; (2) 

Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang  diperlukan 

saja; (3) Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban; (4) Pokok soal bebas 

dan pernyataan yang bersifat negatif ganda; (5) Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari segi materi; (6) Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi; (7) Panjang pilihan jawaban relatif sama; (8) Pilihan jawaban-

jawaban tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya; (9) Pilihan jawaban yang terbentuk angka/waktu disusun berdasarkan 

besar kecilnya angka atau kronologisnya; serta (10) Butir soal tidak bergantung 

pada jawaban soal yang sebelumnya.    

Aspek bahasa/budaya, yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes 

pilihan ganda yaitu: (1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia; (2) Menggunakan bahasa yang komunikatif; (3) Tidak menggunakan 

bahasa yang berlaku setempat/tabu, dan (4) Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan. 

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap soal objektif 

memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga guru dalam menggunakan bentuk 

soal tes objektif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Kemudian dalam membuat soal pilihan ganda harus memerhatikan aspek 

materi, kontruksi, dan bahasa/budaya, agar menghasilkan soal pilihan ganda yang 

baik. 
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2.1.4 Analisis Butir Soal 

 Analisis butir soal adalah mengkaji pertanyaan-pertanyaan tes agar 

diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai (Sudjana 

2014: 135). Menurut Nitko (1996) dalam Depdiknas (2008: 1), kegiatan 

menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis.  

Menurut Anastasi dan Urbania (1997) dalam Depdiknas (2008: 1),  tujuan 

utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuat guru adalah 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan ini, kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat, di 

antaranya adalah: (1) dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi tes yang 

digunakan; (2) sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes 

yang disiapkan guru untuk siswa di kelas; (3) mendukung penulisan butir soal 

yang efektif; (4) secara materi dapat memperbaiki tes di kelas; dan (5) 

meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Ada dua cara yang dapat dilakukan 

dalam penelaahan butir soal, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan analisis 

butir soal merupakan proses pengkajian ulang soal-soal yang telah ditulis oleh 

guru, agar diperoleh soal yang berkualitas.  Analisis butir soal dapat dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

2.1.4.1 Analisis Butir Soal secara Kualitatif 

Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan 

berdasarkan kaidah penulisan soal. Analisis ini dilaksanakan sebelum soal 

diujikan. Aspek yang diperhatikan pada analisis ini adalah setiap soal ditelaah dari 

segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, kunci jawaban/pedoman penyekoran. 
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Menurut Depdiknas (2008: 3), ada dua cara yang dapat digunakan untuk 

menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator dan panel. Teknik 

moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang 

sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara 

bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli 

materi, penyusun/pengembang kurikulum, ahli penilaian, dan ahli bahasa. Pada 

teknik ini, para ahli yang mendiskusikan soal, diperbolehkan mengomentari setiap 

butir soal, dan memperbaikinya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. 

Teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang setiap butir 

soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi 

materi, konstruksi, bahasa/budaya, kunci jawaban/pedoman penyekoran yang 

dilakukan oleh beberapa penelaah.  

Analisis butir soal secara kualitatif berkaitan dengan validitas soal tes. 

Validitas merupakan sejauh mana suatu soal tes atau skala dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya (Azwar 2015: 8). Sementara itu, menurut Anastasi dan 

Urbania (1997) dalam Purwanto (2014: 114), validitas berhubungan dengan 

apakah tes mengukur apa yang semestinya diukur dan seberapa baik dia 

melakukannya. Menurut Sudijono (2015: 163), teknik pengujian validitas secara 

garis besar dibagi menjadi dua yaitu validitas rasional yang termasuk analisis 

secara kualitatif dan validitas empiris yang termasuk analisis secara kuantitatif. 

Validitas rasional disebut juga dengan validitas logis. Kata logis berasal 

dari kata logika yang berarti penalaran. Jadi, dengan makna demikian, validitas 

logis untuk sebuah instrumen menunjukkan pada kondisi valid berdasarkan 

penalaran atau rasional seorang ahli. Validitas rasional dibedakan menjadi dua, 

yaitu: validitas isi dan validitas konstruk. 
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Validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi isi tes, apakah isinya 

telah dapat mewakili keseluruhan materi pembelajaran, serta dapat mengukur 

kompetensi yang dikembangkan beserta indikatornya, ataukah belum. Sebuah tes 

dapat memiliki validitas isi jika disusun berdasarkan silabus materi pelajaran yang 

telah dipelajari peserta didik atau kompetensi yang dikembangkan dalam 

pembelajaran. 

Validitas konstruk adalah pengujian validitas yang dilakukan dengan 

melihat kesesuaian susunan/konstruksi butir yang ditulis dengan kisi-kisinya. 

Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan cara diskusi untuk 

memeroleh kesepakatan  pendapat para ahli. 

Penelaahan validitas isi atau konstruk, dapat ditelaah menggunakan teknik 

panel. Teknik panel, dilakukan oleh ahli yang telah diberi butir soal, format 

analisis soal, dan pedoman analisis soal. Selanjutnya para ahli menganalisis secara 

tersendiri. Hasil analisis teknik panel selanjutnya dispesifikasi domainnya 

menggunakan skala empat-point. Martuza, dkk. (1977) dalam Gregory (2013: 

121) menyatakan bahwa spesifikasi domain menggunakan skala empat-point yaitu 

terdiri dari: (1) tidak relevan, (2) agak relevan, (3) cukup relevan, dan (4) sangat 

relevan. Hasil spesifikasi tersebut digunakan sebagai data untuk mengisi tabel 

kesepakatan interrater. Data kesepakatan interrater selanjutnya dimasukkan ke 

dalam rumus indeks validitas isi. Berikut rumus indeks validitas isi menurut 

Gregory (2013: 121).  

  Indeks validitas isi = 
DCBA

D
���

Hasil perhitungan indeks validitas isi selanjutnya dikategori berdasarkan 

kriteria validitas isi. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal 

secara kualitatif didasarkan pada kaidah penulisan soal yang ditinjau dari aspek 

materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis butir soal secara kualitatif berkaitan 

dengan validitas soal tes, yaitu validitas rasional. Penelaahan validitas isi dan 

konstruk dapat ditelaah dengan teknik panel, selanjutnya hasil dari penelaahan 

dikategorikan ke dalam skala empat-poin, dan kemudian hasil spesifikasi tersebut 

digunakan sebagai data untuk mengisi tabel kesepakatan interrater. Data 

kesepakatan interrater selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus indeks validitas 

isi. 

2.1.4.2 Analisis Butir Soal secara Kuantitatif 

Analisis butir soal secara kuantitatif adalah penelaahan soal yang 

didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik 

diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan 

dalam analisis butir soal kuantitatif, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan 

modern (Depdiknas 2008: 8).

Pendekatan klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi 

dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal dengan 

menggunakan teori klasik. Menurut Purwanto (2014: 99-108), dalam pendekatan 

klasik ada sejumlah karakteristik butir yang perlu diuji, yaitu: tingkat kesukaran, 

daya beda, dan efektivitas pengecoh.

Tingkat kesukaran dapat diidentifikasi sebagai proporsi peserta tes yang 

menjawab benar. Nilai tingkat kesukaran merentang dari 0 sampai 1. Tingkat 

kesukaran sebuah butir sama dengan 0 (nol), terjadi bila semua peserta tes tidak 

ada yang menjawab benar, sedangkan nilai kesukaran bernilai 1 (satu) apabila 
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semua peserta tes  menjawab benar pada butir soal. Semakin tinggi indeks tingkat 

kesukaran, semakin rendah butir soalnya. Penentuan tingkat kesukaran pada tes 

sebaiknya seimbang, yaitu semua soal memiliki proporsi yang sama atau hampir 

sama. Jika soal tes berjumlah 60 butir, maka 20 soal berkriteria mudah, 20 soal 

berkriteria sedang, dan 20 soal berkriteria sulit.

Daya beda adalah kemampuan butir soal tes membedakan peserta tes yang 

mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya beda diharapkan positif (+) dan 

setinggi mungkin. Sebuah tes yang baik adalah butir soal yang mempunyai daya 

beda positif dan signfikan. Daya beda akan bernilai positif apabila, jumlah peserta 

tes kelompok atas (pintar) dapat menjawab soal dengan benar, lebih banyak dari 

jumlah peserta tes kelompok bawah (bodoh). Nilai daya beda akan merentang 

antara -1,00 hingga +1,00.

Daya beda yang signifikan dimaksudkan mempunyai indeks minimal 

+0,30, yang artinya pada butir yang baik jumlah peserta didik kelompok atas yang 

dapat menjawab benar minimal 30%, lebih banyak daripada jumlah siswa yang 

dapat menjawab benar. Sebuah butir soal dikatakan tidak memiliki daya beda atau 

dikatakan memiliki daya beda dengan nilai 0,00, ketika peserta tes baik kelompok 

atas maupun kelompok bawah semua menjawab benar atau semua menjawab 

salah.

Analisis butir soal juga dilakukan dengan memerhatikan efektivitas 

pengecoh. Pengecoh merupakan pilihan jawaban yang bukan merupakan kunci 

jawaban. Pengecoh diadakan untuk mengecoh peserta tes agar tidak memilih 

kunci jawaban. Pengecoh dikatakan berfungsi efektif apabila setidaknya ada 

peserta tes yang terkecoh untuk memilih, sebaliknya pengecoh yang sama sekali 
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tidak dipilih oleh seluruh seluruh peserta tes, dikatakan tidak efektif karena terlalu 

mencolok dan dimengerti sebagai pengecoh oleh peserta tes.

Analisis butir soal secara kuantitatif juga dapat dilakukan menggunakan 

bantuan komputer, karena lebih praktis dan akurat daripada dengan cara manual. 

Penganalisisan dengan menggunakan komputer harus dengan suatu program yang 

terpasang di dalam komputer. Salah satu program komputer yang dapat digunakan 

adalah Anates V4. Anates V4 merupakan suatu program komputer untuk 

menganalisis butir soal. Terdapat dua fasilitas pada program Anates yaitu 

penyekoran data dan pengolahan data. Penyekoran data meliputi memasukkan 

skor data hasil tes dan membobot skor data sesuai yang dibutuhkan. Pengolahan 

data meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat 

kesukaran, korelasi skor butir soal dengan skor total, dan kualitas pengecoh 

(Prawira 2008: 1).

Pendekatan modern yaitu penelaahan butir soal dengan menggunakan Item 

Response Theory (IRT). IRT merupakan hubungan antara probabilitas jawaban 

suatu butir soal yang benar dan kemampuan peserta didik atau tingkatan prestasi 

peserta didik (Depdiknas 2008: 1). Hambleton dan Swaminathan (1985) dalam 

Depdiknas (2008: 19), menjelaskan tujuan utama IRT adalah memberikan 

kesamaan antara statistik soal dan estimasi kemampuan. Ada tiga keuntungan IRT 

yaitu: (1) asumsi banyak soal yang diukur pada trait yang sama, perkiraan tingkat 

kemampuan peserta didik adalah independen; (2) asumsi pada populasi tingkat 

kesukaran, daya pembeda merupakan independen sampel yang menggambarkan 

untuk tujuan kalibrasi soal; serta (3) statistik yang digunakan untuk menghitung 

tingkat kemampuan peserta tes diperkirakan dapat terlaksana.
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Analisis butir soal selain menggunakan pendekatan klasik dan modern 

juga dapat dilakukan melalui validitas dan reliabilitas untuk memperkuat analisis 

yang dilakukan. Validitas adalah ketepatan mengukur yang dimiliki sebutir alat 

evaluasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tes, sebagai suatu 

totalitas dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Sudijono 2015: 182). 

Sebuah soal memiliki validitas yang tinggi, jika skor pada soal mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, 

sehingga untuk mengetahui validitas sebuah soal digunakan rumus korelasi. Soal 

bentuk objektif, skor untuk soal biasa diberikan dengan satu (1) pada soal yang 

dijawab benar dan nol (0) pada soal yang dijawab salah. Jumlah dari skor semua 

soal dijadikan sebagai skor total (Arikunto 2015: 90).

Validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada pengamatan di 

tempat tes dilaksanakan. Validitas empiris merupakan pengkajian validitas dengan 

kriteria tertentu di luar tes. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding dalam 

validitas empiris ada dua, yaitu: yang sudah tersedia dan belum tersedia. Tes 

dikatakan memiliki validitas empiris, apabila berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan terhadap data hasil pengamatan di tempat tes dilaksanakan terbukti, 

bahwa tes hasil belajar tersebut dengan secara tepat telah dapat mengukur hasil 

belajar yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes hasil belajar. Validitas 

empiris dibagi menjadi dua, yaitu: validitas ramalan dan validitas bandingan.

Validitas ramalan adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh 

tes dengan tepat menunjukkan kemampuan untuk memprediksikan apa yang akan 

terjadi di masa mendatang. Validitas ramalan merupakan pengujian dengan 
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kriteria pembanding yang belum tersedia. Jadi, dengan tes tersebut peserta tes 

yang telah menempuh tes yang telah dilaksanakan, dapat diramalkan bagaimana 

ke depannya setelah diketahui hasil tes yang dikerjakan.

Validitas bandingan adalah pengujian validitas dengan kriteria yang sudah 

ada, sebuah tes dikatakan telah memiliki validtas bandingan, apabila tes tersebut 

dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan 

hubungan yang searah, antara tes pertama dengan tes berikutnya. Jadi, sebuah tes 

dikatakan telah memiliki validitas bandingan apabila hasilnya sesuai dengan 

kriteria yang telah tersedia, dalam arti memiliki kesejajaran dengan kriteria yang 

telah tersedia.

Reliabilitas adalah konsistensi internal hasil pengukuran butir-butir soal tes 

(Purwanto 2014: 155). Menurut Arikunto (2015: 100), suatu tes dapat dikatakan 

memiliki reliabilitas, apabila tes tersebut memberikan hasil yang tetap. Untuk 

menguji reliabilitas dapat menggunakan beberapa metode yang dibagi ke dalam 

dua kelompok, yaitu reliabilitas sebagai stabilitas eksternal dan reliabilitas sebagai 

stabilitas internal (Purwanto 2014: 155). Reliabilitas sebagai stabilitas eksternal 

memandang bahwa, sebuah tes telah memiliki reliabilitas, apabila setelah diteskan 

beberapa kali akan memberikan hasil yang relatif konsisten. Metode dalam 

kelompok ini adalah tes ulang dan tes paralel. Reliabilitas sebagai stabilitas 

internal memandang bahwa, sebuah tes telah memiliki reliabilitas, apabila di 

antara butir soal tes memberikan hasil yang konsisten. Ada dua pengelompokkan 

metode yang digunakan dalam kelompok ini, yaitu metode penelaahan butir genap 

dan penelaahan butir ganjil. Metode butir genap dapat diukur menggunakan 
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metode belah dua, metode Flanagan, dan metode Rulon. Metode butir ganjil dapat 

diukur menggunakan metode Kuder-Richardson, metode Hoyt, dan Alpha 

Cronbach. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis butir secara 

kuantitatif didasarkan pada data empirik soal yang telah diujikan. Analisis butir 

soal secara kuantitatif dapat dilakukan secara klasik dan modern. 

2.1.5 Ranah Kognitif Taksonomi Bloom  

Taksonomi Bloom  merupakan hasil kelompok penilai di Universitas yang 

terdiri dari Bloom, dkk. yang kemudian didukung oleh Tyler. Ada tiga ranah yang 

terletak pada tingakatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu ranah 

kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah 

psikomotor (psychomotor domain) (Arikunto 2015: 130).  

Berdasarkan pembatasan masalah pada penelitian ini, selanjutnya hanya 

akan dibahas mengenai ranah kognitif, karena peneliti akan menganalisis butir 

soal dilihat dari ranah kognitifnya. Hasil belajar kognitif adalah perubahan 

perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi yang melibatkan kegiatan sejak dari 

penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan, dan pengolahan dalam 

otak menjadi informasi (Purwanto 2015: 50). Rifa’i dan Anni (2012: 70) 

menjelaskan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,  

kemampuan, dan kemahiran intelektual.  

Anderson dan Krathwohl’s (2001) dalam Kuswana (2012: 109)

menjelaskan bahwa terdapat enam proses kognitif, yaitu: mengingat (C1), 

memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

menciptakan (C6). Menurut Arikunto (2015: 134), dari enam tingkatan hasil 
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belajar kognitif, hanya ada tiga tingkat hasil belajar yang cocok diterapkan di SD, 

yaitu kemampuan ingatan, pemahaman, dan aplikasi/penerapan. Hasil belajar 

kognitif lainnya seperti analisis, sintesis, dan evaluasi baru dapat dilatihkan di 

SMP, SMA, dan perguruan tinggi secara bertahap. 

Kemampuan mengingat (C1), merupakan kemampuan memanggil kembali 

fakta yang disimpan dalam otak, digunakan untuk merespon suatu masalah. 

Kemampuan pemahaman (C2), merupakan kemampuan untuk melihat fakta 

dengan fakta. Kemampuan penerapan (C3), merupakan kemampuan untuk 

memahami aturan, hukum, rumus, dan sebagainya untuk digunakan dalam 

memecahkan masalah. (Purwanto 2014: 50-1). 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan intelektual. Hasil 

belajar kognitif yang dapat diterapkan di SD hanya pada kemampuan hafalan 

(C1), pemahaman (C2), dan aplikasi (C3).  

2.1.6 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV Sekolah 
Dasar 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya Indonesia (Susanto 2015: 225). Zamroni (2001) 

dalam Susanto (2015: 226), menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Pendidikan 

Kewarganegaraan mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan terkait dengan 

moral warga negara, demokrasi. 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dalam 

Winataputra, dkk.(2008: 2.28), menjelaskan mata pelajaran PKn merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, untuk menjadi warga 

negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, sebab 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal bagi pemerintah untuk 

memajukan bangsa. 

Berikut Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran PKn kelas IV,  yang disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn Kelas IV SD       

      Semester 1 

No Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD)
1. Memahami sistem 

pemerintahan desa dan 

kecamatan.

1.1 Mengenal lembaga-lembaga 

dalam susunan pemerintahan desa 

dan pemerintahan kecamatan.

1.2 Menggambarkan struktur 

organisasi desa dan pemerintah 

kecamatan

2. Memahami sistem 

pemerintahan kabupaten, 

kota, dan provinsi.

2.1 Mengenal lembaga-lembaga 

dalam susunan pemerintahan 

kabupaten, kota, dan provinsi.

2.2 Menggambar struktur organisasi 

kabupaten, kota, dan provinsi.

Sumber: Winataputra, dkk. (2008: 1.20-1) 

Tujuan mata pelajaran PKn bagi peserta didik adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif serta 
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bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya; serta (4) berinteraksi 

dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Winataputra, dkk. 

2008: 2.28).  

2.1.7 Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester (UAS) 

  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dinyatakan,  Evaluasi pendidikan adalah kegiatan 

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 

komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, evaluasi hasil belajar peserta 

didik dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan 

pendidikan. Sudjana (2014: 2) berpendapat, bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan peserta didik setelah menempuh pengalaman belajarnya. Evaluasi 

hasil belajar peserta didik selama satu semester diujikan melalui UAS. Nilai UAS 

ini merupakan gambaran dari penguasaan kompetensi peserta didik selama satu 

semester. 

Kegiatan UAS dilaksanakan berdasarkan kalender pendidikan. Kegiatan 

UAS gasal SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dilaksanakan 

pada tanggal 7-12 Desember 2015. Sebelum pelaksanaan UAS, guru telah 

memberikan soal-soal latihan dan memberikan materi tambahan, sehingga peserta 
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didik akan lebih siap menghadapi UAS. Pelaksanaan UAS khususnya mata 

pelajaran PKn dilaksanakan dengan baik dan tertib. Hal itu dapat diketahui dari 

suasana kelas maupun lingkungan sekolah yang tenang, fasilitas yang ada di kelas 

memadai sehingga peserta didik dapat berkonsentrasi mengerjakan soal UAS. 

Selain itu, terdapat tata tertib yang harus dipatuhi peserta didik selama mengikuti 

kegiatan UAS mata pelajaran PKn, seperti tidak diperbolehkan menanyakan atau 

memberikan jawaban kepada temannya, tidak boleh mengganggu teman ketika 

mengerjakan UAS, dan apabila ada peserta didik melanggar tata tertib tersebut 

akan diberi sanksi berupa teguran oleh guru supaya tidak mengulangi 

perbuatannya. 

2.2 Kajian Empiris  

 Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara 

lain dilakukan oleh:

(1) Sutrisno dari Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2014 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester 

Gasal Tahun Ajaran 2013/2014 Mata Pelajaran PKn Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 5 Depok Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian 

dari 50 butir soal ini, menunjukkan bahwa dalam hal tingkat kesukaran, 

terdapat 35 (70%) soal dikategorikan mudah, 12 (24%) soal dikategorikan 

sedang, dan 3 (6%) soal dikategorikan sukar. Dalam hal daya pembeda, 

butir soal dengan daya pembeda tinggi, sebanyak 5 (10%) butir soal, butir 

soal dengan daya pembeda sedang sebanyak 28 (56%) butir soal, dan butir 

soal dengan daya pembeda rendah sebanyak 17 (34%) butir soal. Dalam 
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hal efektivitas opsi pengecoh/distractor, dari 150 butir pengecoh yang 

dikategorikan berfungsi sebanyak 69 (46%) butir, dan yang dikategorikan 

tidak berfungsi sebanyak 81 (54%) soal. 

(2) Sofiana dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2010 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan 

Kenaikan Kelas Mata Pelajaran Kimia Kelas X SMA Negeri 8 Surakarta 

Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) ditinjau 

dari aspek materi, konstruksi, dan bahasanya, yaitu 6% soal tidak 

memenuhi aspek materi, 6% soal tidak memenuhi aspek konstruksi, dan 

20% soal tidak memenuhi aspek bahasa; (2) distribusi jenjang ranah 

kognitif taksonomi Bloom yang terukur adalah C1 46%, C2 43%, C3 11%, 

C4 0%, C5 0%, dan C6 0%; serta (3) ditinjau dari aspek validitas format 

penulisan (face validity) adalah valid, sedangkan dari aspek validitas logis 

(logical validity), ada satu soal yang belum valid. Ditinjau dari aspek 

reliabilitas, diperoleh koefisien reliabilitas 0,742 dengan kriteria tinggi. 

Ditinjau dari aspek tingkat kesukaran soal, 3% soal termasuk dalam 

kriteria mudah, 82% soal termasuk pada kriteria sedang, dan 15% soal 

termasuk pada kriteria sukar. Ditinjau dari aspek daya pembeda, 29% soal 

termasuk dalam kriteria diterima, 27% soal termasuk dalam kriteria 

diterima, namun harus diperbaiki, 32% soal dalam kriteria diperbaiki, dan 

12% soal termasuk dalam kriteria tidak diterima. Ditinjau dari aspek 

efektivitas kunci jawaban terdapat 3 soal yang belum efektif/belum 

berfungsi. Ditinjau aspek efektivitas pengecoh, terdapat 21 soal yang 
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pilihan jawabannya belum berfungsi/belum efektif; (4) ketercapaian 

kompetensi dasar oleh siswa kelas X yaitu 56,5% siswa telah mencapai 

kompetensi dasar pertama, 40,1% siswa telah mencapai kompetensi dasar 

kedua, 52,7% siswa telah mencapai kompetensi dasar ketiga, dan 52,4% 

siswa telah mencapai kompetensi dasar keempat. 

(3) Pamilu dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2014 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal UAS Semester 

Gasal Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas X MAN 3 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa validitas 

soal UAS termasuk pada kategori baik, karena 22 (57,7%) soal dinyatakan 

valid. Soal pilihan ganda diketahui koefisien reliabilitasnya sebesar 0,469, 

untuk soal uraian 0,112, sehingga soal UAS dinyatakan belum reliabel. 

Tingkat kesukaran soal termasuk dalam kategori yang mudah, karena 23 

(51,1%) soal termasuk kategori mudah. Daya pembeda soal yang termasuk 

jelek sebanyak 21 butir soal, 10 butir soal termasuk sedang, 10 butir soal 

termasuk baik, dan 4 butir soal termasuk negatif. Fungsi pengecoh belum 

dikatakan baik, karena hanya 40,66% distraktor yang mampu menjalankan 

fungsinya dengan baik.  

(4) Widawati dari Universitas Negeri Jember, pada tahun 2011 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester 

Ganjil pada Mata Pelajaran IPS Terpadu MTs Negeri Jember III Tanggul 

Tahun Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

validitas isi soal ulangan umum semester ganjil kualitasnya baik untuk 
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bentuk soal pilihan ganda. Dilihat dari validitas butir, terdapat 12 butir soal 

yang tidak valid, dan 28 soal valid. Dilihat dari segi reliabilitas soal pilihan 

ganda, soal sudah reliabel. Dilihat dari tingkat kesukaran soal pilihan 

ganda, terdapat 16 (40%) soal sukar, 21 (52%) soal sedang, dan 3(8%) soal 

mudah. Dilihat dari daya pembeda soal bentuk pilihan ganda, terdapat 16 

(40%) soal jelek, 5 (12,5%) soal minimum dan perlu diperbaiki, 6 (15%) 

soal cukup, dan 13 (32,5%) soal sangat baik. 

(5) Mujiyanto dari Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2007 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester 

Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas III Semester Gasal 

Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2006/2007”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa soal-soal 

ujian akhir semester kualitasnya baik untuk soal essay dan belum baik 

untuk soal pilihan ganda. Dilihat dari segi validitas, didapat bahwa dari 45 

soal hanya terdapat 4 soal yang valid, dari segi reliabilitas soal sudah 

reliabel, untuk daya pembedanya, termasuk dalam kategori soal jelek ada 

24 (53%) soal, soal cukup sebanyak 12 (27%) soal, soal baik sebanyak  9

(20%) soal. Dilihat dari tingkat kesukaran, terdapat 4 (9 %) termasuk soal 

sukar, 21 (47%) soal sedang, dan 20 (44%) termasuk soal mudah. Dilihat 

dari efektivitas distraktornya, terdapat 11 (24%) soal  yang distraktornya 

sudah dapat berfungsi dengan baik, sedangkan 34 (76%) soal distraktornya 

tidak berfungsi dengan baik. Untuk soal essay dapat dikatakan baik, karena 
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soal sudah mampu mengukur semua kompetensi dasar dan penulisannya 

sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal essay yang benar. 

(6) Wahyuningrum dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, pada tahun 

2014 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir 

Semester Mata Pelajaran Bahasa Jawa Siswa Kelas V SD Negeri Kledung 

Kradenan Banyuurip Purworejo Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil 

penelitian tersebut yaitu: (1) tingkat kesukaran butir soal dari keseluruhan 

butir soal yang memenuhi persyaratan kelayakan sebesar 70%; (2) daya 

pembeda butir soal dari keseluruhan butir soal yang memenuhi syarat daya 

pembeda sebesar 76%; serta (3) validitas butir soal pilihan ganda yang 

mempunyai validitas cukup sebesar 31,4%, validitas rendah sebesar 22,9% 

dan validitas sangat rendah sebesar 45,7%. 

(7) Amalia dari Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2012 melakukan 

penelitian berjudul “Analisis Butir Soal Tes Kendali Mutu Kelas XII SMA 

Mata Pelajaran Ekonomi Akuntasi di Kota Yogyakarta” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan validitasnya, butir soal valid sebesar 

87,5% untuk soal seri A; 95% untuk soal seri B; 75% untuk soal seri C; 

82,5% untuk soal seri D; dan 75% untuk soal seri E; (2) Berdasarkan 

reliabilitasnya, soal tersebut memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi 

yaitu soal seri A sebesar 0,833; soal seri B sebesar 0,843; soal seri C 

sebesar 0,803; soal seri D sebesar 0,785; dan soal seri E sebesar 0,768; (3) 

Berdasarkan tingkat kesukarannya, soal dengan tingkat kesukaran sedang 

adalah 62,5% untuk soal seri A; 70% untuk soal seri B; 65% untuk soal 

seri C; 52,5% untuk soal seri D; dan 47,5% untuk soal seri E; (4) 
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Berdasarkan daya pembedanya, soal dengan daya pembeda baik yaitu 55% 

untuk soal seri A; 60% untuk soal seri B; 57,5% untuk soal seri C; 55% 

untuk soal seri D; dan 57,5% untuk soal seri E; (5) Berdasarkan efektivitas 

penggunaan distractor, soal dengan distractor yang berkualitas sangat baik 

sebesar 62,5% untuk soal seri A; 37,5% untuk soal seri B; 40% untuk soal 

seri C; 50% untuk soal seri D; dan 35% untuk soal seri E. 

(8) DiBattist dan Kurzawa, dari Brock University Canada, pada tahun 2011 

melakukan penelitian yang berjudul “Examination of the Quality of 

Multiple-choice Items on Classroom Tests”, menjelaskan 

Multiple-choice testing is so widespread in higher education, 
we assessed the quality of items used on classroom tests by 
carrying out a statistical item analysis. We examined 
undergraduates’ responses to 1198 multiple-choice items on 
sixteen classroom tests in various disciplines. The mean item 
discrimination coefficient was +0.25, with more than 30% of 
items having unsatisfactory coefficients less than +0.20. Of 
the 3819 distractors, 45% were flawed either because less 
than 5% of examinees selected them or because their 
selection was positively rather than negatively correlated 
with test scores. In three tests, more than 40% of the items 
had an unsatisfactory discrimination coefficient, and in six 
tests, more than half of the distractors were flawed. 
Discriminatory power suffered dramatically when the 
selection of one or more distractors was positively correlated 
with test scores, but it was only minimally affected by the 
presence of distractors that were selected by less than 5% of 
examinees. Our findings indicate that there is considerable 
room for improvement in the quality of many multiple-choice 
tests.  

 Inti dari penjelasan tersebut yaitu menguji soal pilihan ganda yang 

begitu berkembang pesat pada pendidikan yang lebih tinggi, penilaian 
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soal menggunakan analisis soal. Penilaian dilakukan dengan pengujian 

respon mahasiswa yang belum lulus terhadap 1198 soal pilihan ganda 

pada 16 tes kelas dengan berbagai macam peraturan. Koefisien daya beda 

yaitu sebesar +0,25, dengan lebih dari 30% soal mempunyai koefisien 

yang tidak memuaskan yaitu kurang dari +0,20. Dari 3819 pilihan 

pengecoh, 45% kurang efektif karena kurang dari 5% dari peserta ujian 

memilihnya. Pada 3 tes, lebih dari 40% soal mempunyai koefisien daya 

beda yang tidak efektif. 

(9) Mehta dan Morkhasi dari Department of Anatomy, Vydehi Institute of 

Medical Sciences and Research Centre, Bangalore pada tahun 2014, 

melakukan penelitian yang diberi judul “Item Analysis of Multiple Choice 

Questions- An Assessment of The Assessment Tool”, menjelaskan 

Each item was analysed for Difficulty index, Discrimination 
index and Distractor effectiveness.- Difficulty index of 31  
(62%) items was in the acceptable range (p value 30-70%), 
16 (32%) items were too easy (p value > 70%) and 3 (6%) 
items were too difficult(p value 0.35), 9 (18%) items was 
good (d value 0.20-0.34) and 15 (30%) items were poor (d 
value). A total of fifty items had 150 distractors. Among 
these, 53 (35.3%) were nonfunctional distractors, 38 (18.6%) 
were functional distractors and 69 (46.06%) had nil response 
i.e. not attempted by any student. On the basic of non-
functional distractors, distractor effectiveness of each item 
was assessed. Inter-relationship between these indices was 
analysed. This study inferred that items having average 
difficulty and high discriminating power with functional 
distractors should be incorporated into future tests to 
improve the test development and review. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukan berkaitan dengan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
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pengecoh/distractor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa soal memiliki 

tingkat kesukaran rata-rata, daya pembeda tinggi, dan efektivitas 

pengecoh/distractor kurang berfungsi dengan baik. Pada aspek tingkat kesukaran 

soal, 31 (62%) soal diterima, 16 (32%) item terlalu mudah,  dan 3 (6%) item yang 

terlalu sulit. Aspek daya pembeda soal, 26 (52%) soal sangat baik, 9 (18%) soal 

baik, dan 15 (30%) soal kurang baik. Pada aspek efektivitas pengecoh/distractor,

sebanyak lima puluh item memiliki 150 distractor, 53 (35,3%) distractor tidak 

berfungsi, 38 (18,6%) distractor berfungsi, dan 69 (46,06%) memiliki respon nihil 

yaitu tidak dicoba dijawab oleh peserta didik. 

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, ada beberapa persamaan 

dan perbedaan. Persamaannya, antara lain: (1) mengkaji analisis butir soal; (2) 

menguji validitas; (3) menguji reliabilitas; (4) menguji tingkat kesukaran; (5) 

menguji daya pembeda; dan (6) menguji pengecoh. Perbedaan penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini, antara lain: (1) jenjang pendidikan dan (2) bidang 

kajian mata pelajaran. Data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, nantinya 

akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam proses penelitian. Tujuan 

penelitian ini salah satunya untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada. 

Kegiatan penelitian yang berkelanjutan diharapkan dapat digunakan sebagai alat 

kontrol dan menjadikan soal yang digunakan sebagai alat evaluasi nantinya lebih 

bermutu. 

2.3    Kerangka Berpikir 

Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru 

untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Soal yang bermutu yaitu soal 
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yang dapat memberi informasi akurat sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat 

diketahui peserta didik yang telah menguasai materi dan yang belum. Dalam 

menganalisis butir soal dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif yaitu menguji kualitas soal dari segi materi, kontruksi, bahasa atau 

budaya, serta ranah kognitifnya. Metode kuantitatif yaitu menguji soal dari segi 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 

Pada tanggal 7-12 Desember 2015, seluruh siswa SD Negeri Dabin I 

Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan UAS gasal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Neti Widayanti, 

S.Pd., ketua Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pembentukan tim 

penyusun soal diputuskan pada hasil rapat kepala sekolah tanggal 18 Agustus 

2015. Salah satu hasil rapat tersebut menginformasikan bahwa soal UAS mata 

pelajaran PKn kelas IV disusun oleh Azlina Indah Budiarti, S.Pd., guru kelas IV 

SD Negeri Debong Tengah 2. Selanjutnya hasil wawancara dengan Azlina Indah 

Budiarti, S.Pd., pada tanggal 19 Januari 2016, diperoleh informasi bahwa soal 

yang dibuat hanya disesuaikan dengan kisi-kisi serta melihat dari kesesuaian buku 

ajar dan belum dilakukan analisis butir soal secara logis rasional, sehingga belum 

diketahui kualitas butir soal yang telah disusun. Selanjutnya perlu dilakukan 

analisis butir soal untuk mengetahui kualitas soal tersebut. 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan alur pemikiran 

dalam penelitian. Berikut diagram yang menggambarkan kegiatan analisis pada 

butir soal UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV SD Dabin I Kecamatan Tegal 

Selatan Kota Tegal, tahun ajaran 2015/2016. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Pkn Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2015/2016

Dianalisis

Kualitatif Kuantitatif

1. Validitas

2. Reliabilitas

3. Daya Pembeda

4. Tingkat Kesukaran

5. Efektivitas Pengecoh

1. Materi

2. Konstruksi

3. Bahasa

4. Distribusi Jenjang 

Ranah Kognitif

Simpulan
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi. Bagian ini terdiri dari 

simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah. Saran 

merupakan pesan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian 

atas hasil penelitian yang ditemukan. Berikut uraiannya.  

5.1  Simpulan

Simpulan merupakan hasil akhir yang mengacu pada rumusan masalah dan 

berdasarkan pada fakta-fakta logis yang diperoleh melalui analisis data hasil 

penelitian yang didukung dengan kajian teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis butir soal pilihan ganda pada UAS gasal 

mata pelajaran PKn kelas IV SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016, simpulan penelitian ini yaitu: 

(1) Kisi-kisi yang digunakan pada soal pilihan ganda UAS gasal mata 

pelajaran PKn kelas IV SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016, belum lengkap. Kisi-kisi tersebut belum 

mencantumkan ranah kognitif, tingkat kesukaran, dan sebagian besar 

indikator tidak sesuai.

(2) Kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata pelajaran PKn kelas 

IV SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016 ditinjau dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa menunjukkan 

indeks validitas isi dengan kategori sangat tinggi (1,00).  
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(3) Distribusi jenjang ranah kognitif yang terukur pada butir soal pilihan ganda 

UAS gasal mata pelajaran PKn kelas IV SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, yaitu terdapat 14 (56%) 

soal jenjang mengingat (C1), 11 (44%) soal jenjang memahami (C2), dan 

tidak ada soal yang jenjang C3.  

(4) Secara umum, kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata 

pelajaran PKn kelas IV SD Negeri Dabin I Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016, tergolong soal yang cukup baik. Ditinjau 

dari segi validitas, soal tersebut tidak dapat menjalankan fungsi ukurnya 

dengan baik, karena hampir setengah dari soal tersebut berkategori tidak 

signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis soal dari segi 

validitas yaitu terdapat 3 (12%) soal berkategori sangat signifikan, 11 

(44%) soal berkategori signifikan, dan 11(44%) soal berkategori tidak 

signifikan. Ditinjau dari segi reliabilitas, soal tersebut dikatakan reliabel, 

karena memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,77. Dilihat dari segi tingkat 

kesukaran, soal tersebut memiliki tingkat kesukaran yang mendekati 

proporsional, karena terdapat 7 (28%) soal berkategori mudah, 15 (60%) 

soal berkategori sedang, dan 3 (12%) soal berkategori sukar. Ditinjau dari 

segi daya pembeda, terdapat 1 (4%) soal berkategori sangat baik, 10 soal 

(40%) berkategori baik, 10 (40%) soal berkategori cukup, dan 4 (16%) soal 

berkategori jelek, sehingga dapat dikatakan bahwa soal tersebut memiliki 

daya pembeda yang cukup baik. Dilihat dari segi efektivitas pengecoh, 

sebagian besar pengecohnya berfungsi dengan efektif, karena terdapat 16 

(64%) soal berkategori efektif, dan 9 (36%) soal berkategori tidak efektif.  
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai analisis butir soal yang telah dilakukan, 

maka saran yang dapat diajukan yaitu: 

(1) Di dalam menyusun soal sebaiknya melalui tahapan analisis butir soal 

secara logis dan rasional, agar diperoleh soal yang berkualitas baik. 

(2) Kisi-kisi soal sebaiknya dilengkapi dengan distribusi jenjang ranah 

kognitif yang akan diukur dan tingkat kesukarannya, sehingga dapat 

diketahui proporsi ranah kognitif yang akan diukur dan tingkat kesukaran 

pada soal. 

(3) Soal yang memenuhi kriteria soal yang baik dapat dimasukkan ke dalam 

bank soal. 

(4) Bagi UPTD Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, diharapkan melakukan 

sosialisasi terhadap guru dan penyusun soal untuk meningkatkan 

pemahaman tentang prosedur penyusunan soal yang benar, agar kualitas 

soal yang dibuat menjadi lebih baik. 
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