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ABSTRAK 

Erna. 2016. Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 
IPA Kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota 
Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd.  

Kata Kunci: Analisis Soal; Mata Pelajaran IPA. 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau science dapat disebut sebagai ilmu 

tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. 

Oleh karena itu, IPA dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang mengkaji 

tentang keseluruhan peristiwa alam dalam bentuk mata pelajaran. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Khunaeni, S.Pd, diperoleh informasi bahwa soal UAS 

gasal mata pelajaran IPA  kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo tahun ajaran 

2015/2016 diujikan tanpa melalui tahapan analisis butir soal secara logis. Oleh 

karena itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas butir soal dan 

pelaksanaan tes pada soal UAS tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 102. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal yang 

dianalisis ditinjau dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa berkategori sangat 

tinggi. Jenjang ranah kognitifnya yaitu terdapat 12 (48%) soal berkategori C1, 13 

(52%) soal berkategori C2, dan 0 (0%) soal berkategori C3. Ditinjau dari aspek 

validitasnya, terdapat 5 (20%) soal berkategori sangat signifikan, 8 (32%) soal 

berkategori signifikan, dan 12 (48%) soal berkategori tidak signifikan. Aspek 

reliabilitasnya memiliki kriteria tinggi. Ditinjau dari aspek  tingkat  kesukarannya, 

terdapat 5 (20%) berkategori sangat mudah, 8 (32%) soal  berkategori mudah, 10 

(40%) soal berkategori sedang, 1 (4%) berkategori sukar dan 1 (4%) soal 

berkategori sangat sukar. Ditinjau dari aspek daya pembedanya, terdapat 12 (48%) 

soal berkategori baik, 9 (36%) soal berkategori cukup, 4 (16%) soal berkategori 

jelek. Ditinjau dari aspek efektivitas pengecohnya, terdapat 13 (52%) soal 

berkategori efektif dan 12 (48%) soal berkategori tidak efektif. Pelaksanaan tes 

tergolong cukup baik. 

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyampaikan beberapa saran yaitu Penyusunan soal sebaiknya terlebih dahulu 

melakukan tahapan analisis butir soal secara logis rasional dan Distribusi jenjang 

ranah kognitif sebaiknya lebih diperhatikan kembali, sehingga soal yang akan 

diujikan kepada siswa memiliki proporsi tingkatan berpikir yang baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan bertujuan untuk mendeskripsikan masalah penelitian. 

Pendahuluan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa subbab, yaitu: (1) latar 

belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah, (4) rumusan 

masalah, (5) tujuan penelitian, dan (6) manfaat penelitian. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu cara atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

untuk mendidik siswa, sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan erat kaitannya dengan kegiatan belajar. Guru memegang 

peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tugas utama guru dalam mengajar 

yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai 

proses dan hasil pembelajaran melalui kegiatan evaluasi. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 74 Tahun 2008 tentang Guru Bab I 

Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan “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”.

Kegiatan evaluasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 58 
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Ayat 1, yang menyatakan “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta 

didik secara berkesinambungan”. Oleh karena itu, evaluasi hasil belajar bertujuan 

menilai pencapaian kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran serta 

pedoman penyusunan laporan kemajuan hasil belajar siswa.  

Tyler (1950) dalam Arikunto (2012: 3) mendefinisikan “evaluasi 

pendidikan merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai”. Evaluasi 

adalah cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya dan mengukur sampai sejauh mana tujuan 

pembelajaran tercapai. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui 

kelemahan siswa dalam proses pembelajaran.  

Berkaitan dengan penilaian hasil belajar siswa, Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat 

24 menyatakan “penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”. Selanjutnya, dalam Bab 

X Pasal 63 Ayat  1  dinyatakan “penilaian untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) penilaian hasil 

belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah”.

Berkaitan dengan penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidik, 

dan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat 20, menyatakan “Kurikulum  Tingkat  

Satuan  Pendidikan  adalah  kurikulum operasional  yang  disusun  oleh  dan  

dilaksanakan  di  masing-masing satuan pendidikan”. Berlakunya Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi keleluasaan guru untuk melakukan 

penilaian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam kegiatan 

pembelajaran terutama dalam menyusun soal tes sebagai alat evaluasi. Oleh 

karena itu, baik tidaknya soal tes, sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam 

menyusun soal. 

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan  akhir semester, dan ulangan  kenaikan kelas. Salah satu 

alat yang digunakan untuk menilai hasil belajar yaitu tes. Menurut Sudijono 

(2013: 67), tes adalah cara dalam mengukur dan menilai di bidang pendidikan 

dalam bentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta tes, sehingga dapat diketahui nilai prestasi peserta tes. Nilai tersebut 

kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh peserta tes lainnya, 

atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.  

Tes merupakan alat evaluasi yang paling sering digunakan oleh guru untuk 

mengukur hasil belajar siswa. Guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan, dapat tercapai dari hasil tes yang telah diperoleh. Oleh karena itu, 

tes harus dibuat dengan benar dan berkualitas. Suatu hasil tes yang diperoleh dari 

tes yang berkualitas, tentu dapat mencerminkan dengan benar mengenai hasil 

belajar. Oleh karena itu, tes harus menjadi alat evaluasi yang baik. Tes yang baik 

harus memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan cakupan-cakupan dan ruang 

lingkup komponen pendidikan. Alat penilaian atau tes harus memenuhi beberapa 

syarat, agar tes tersebut bisa dikatakan berkualitas.  

Menurut Arikunto (2012: 72), sebuah tes yang dapat dikatakan baik 

sebagai alat pengukur, harus memenuhi persyaratan tes, yaitu: (1) validitas, (2) 
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reliabilitas, (3) objektivitas, (4) praktikabilitas, dan (5) ekonomis. Sebuah tes 

dikatakan valid, apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes 

dikatakan reliabel, apabila memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-

kali. Susunan tes dikatakan objektif, apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada 

faktor subjektif yang memengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas 

tinggi, apabila tes tersebut bersifat praktis yaitu mudah dilaksanakan, mudah 

pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk-petunjuk yang jelas. Persyaratan 

ekonomis artinya pelaksanaan tes tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga 

yang banyak, dan waktu yang lama. 

Kualitas tes sebagai salah satu alat evaluasi sangat penting untuk 

diperhatikan, karena ketepatan penilaian hasil belajar merupakan salah satu acuan 

yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan tindakan 

selanjutnya. Evaluasi dalam proses pembelajaran biasanya dilakukan dengan cara 

memberikan soal atau pertanyaan berupa pilihan ganda dan atau essay. Instrumen 

yang digunakan dalam evaluasi tersebut sering kali tidak dilakukan analisis 

kualitas butir soal terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas 

butir soal yang digunakan dalam tes, perlu analisis butir soal.  

Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru 

untuk meningkatkan kualitas soal yang telah ditulis. Menurut Aiken (1994) dalam 

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

setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan; (2) 

meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak 

efektif; serta (3) mengetahui informasi diagnostik apakah siswa telah memahami 

materi yang telah diajarkan. 
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Menurut Anastasi dan Urbania (1997) dalam Depdiknas (2008:1), tujuan 

utama analisis butir soal yaitu untuk mendeteksi kekurangan butir soal tes dalam 

pembelajaran. Berdasarkan tujuan, manfaat analisis butir soal yaitu: (1) membantu 

pengguna tes dalam evaluasi pada tes yang digunakan; (2) sangat relevan bagi 

penyusun tes informal maupun lokal; (3) mendukung penulisan butir soal yang 

efektif; (4) secara materi dapat memperbaiki tes di kelas; serta (5) meningkatkan 

validitas dan reliabilitas soal. Soal yang bermutu yaitu soal yang dapat 

memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya, di antaranya 

yaitu dapat menentukan siswa mana yang telah atau belum menguasai materi yang 

diajarkan guru. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis butir soal 

secara kualitatif dan kuantitatif; analisis butir soal secara kualitatif yaitu 

penelaahan butir soal yang didasarkan pada kaidah penulisan soal dari segi materi, 

konstruksi, dan bahasa/budaya; sedangkan analisis butir soal secara kuantitatif 

yaitu penelaahan butir soal yang didasarkan pada data empirik dari butir soal 

suatu tes. Pendekatan secara klasik merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan dalam analisis butir soal secara kuantitatif. Pada pendekatan klasik, 

proses penelaahan didasarkan pada informasi dari jawaban siswa guna 

meningkatkan mutu butir soal suatu tes.  

Kelebihan analisis butir soal secara klasik yaitu murah, dapat dilaksanakan 

dengan cepat, sederhana, dan dapat menggunakan data dari beberapa siswa. Aspek 

yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik yaitu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. 
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Soal ulangan akhir semester (UAS) menjadi penting ketika peneliti 

menemukan sebuah pernyataan bahwa UAS termasuk dalam kategori tes sumatif. 

Menurut Widoyoko (2014: 62), fungsi tes sumatif yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu. Hasil tes 

sumatif siswa, selanjutnya dibandingkan dengan tujuan yang harus dicapai atau 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, nilai 

tes sumatif dijadikan sebagai catatan kemajuan belajar dan penentu seorang siswa 

dapat atau tidaknya melanjutkan program berikutnya. 

Bloom bersama kawan-kawan (1971) dalam Arikunto (2012: 130) 

merumuskan tiga ranah pada tingkat kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, 

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

ranah psikomotor (psychomotor domain). Selanjutnya, peneliti hanya akan 

menjelaskan tentang ranah kognitif, karena penelitian ini akan menganalisis butir 

soal dilihat dari ranah kognitifnya. Ranah kognitif meliputi tujuan yang 

berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Susunan 

ranah kognitif menunjukkan bahwa setiap jenjangnya merupakan tingkatan 

pengetahuan atau kecakapan intelektual yang lebih tinggi daripada tingkatan 

sebelumnya. 

Kegiatan UAS dilaksanakan berdasarkan kalender pendidikan. Seluruh SD 

Negeri termasuk kelas IV di Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal, telah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan berpedoman pada panduan yang 

disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Termasuk dalam 
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kegiatan evaluasi, SD Negeri di Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal juga melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai rancangan kalender 

pendidikan. 

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

Tegal Timur Kota Tegal, termasuk Gugus Martoloyo telah melaksanakan kegiatan 

UAS gasal. Pembuatan soal dan pembentukan penyusun soal diputuskan pada 

hasil rapat kepala-kepala sekolah tanggal 28 September 2015. Salah satu hasil 

rapat tersebut menginformasikan bahwa soal UAS mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV disusun oleh Khunaeni, S.Pd. Selanjutnya, 

hasil wawancara yang dilakukan dengan Khunaeni, S.Pd. pada tanggal 18 

Desember 2015, diperoleh informasi bahwa penyusun soal belum melakukan 

analisis butir soal secara logis dan rasional, sehingga belum diketahui kualitas 

butir soal yang telah disusun, terutama dari aspek materi, konstruksi, dan 

bahasa/budaya. 

Penelitian analisis butir soal telah banyak dikaji dan dilakukan. Hal 

tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik yang 

bermaksud melengkapi temuan penelitian sebelumnya maupun penelitian baru 

yang sejenis. Analisis butir soal sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, 

khususnya di bidang evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang analisis butir soal. Penelitian tentang analisis 

butir soal yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan Octavia dan Ramadhani. 
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Octavia (2014) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ulangan Tengah Semester II Mata 

Pelajaran Matematika Kelas IV MIN Jejeran Bantul Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara kuantitatif, butir soal pilihan 

ganda memiliki validitas rendah, reliabilitas baik, tingkat kesukaran cukup baik, 

daya pembeda cukup baik, dan distraktor/pengecoh cukup baik. Untuk hasil 

penelitian secara kualitatifnya, dilihat dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa 

pada butir soal pilihan ganda dinyatakan kurang baik, completion (melengkapi) 

dinyatakan baik, dan uraian dinyatakan kurang baik. 

Ramadhani (2013) dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

melakukan penelitian yang  berjudul “Studi Analisis Butir-butir Soal Objektif 

Berbentuk Multiple Choice Mata Pelajaran PAI dalam Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Petarukan Tahun Ajaran 

2011/2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa soal yang telah dianalisis 

memiliki validitas rendah, reliabilitas cukup, tingkat kesukaran mudah, daya 

pembeda cukup, dan pengecoh kurang baik. 

Berdasarkan uraian tentang penyusunan soal di SD Negeri Gugus 

Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, terdapat kesenjangan antara 

aturan yang ada dengan pelaksanaan di sekolah dasar. Dalam hal ini, penyusunan 

soal seharusnya dibuat oleh satuan pendidikan, tetapi pada pelaksanaannya 

dilakukan oleh tim penyusun soal tingkat kecamatan. Oleh karena itu, peneliti 

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

Soal Ujian Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri Gugus 

Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Ajaran 2015/2016”.
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Alasan peneliti memilih mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

sekolah dasar ini, karena peneliti tertarik untuk memperdalam penelitian tentang 

analisis butir soal, khususnya mata pelajaran IPA. Peneliti memilih Gugus 

Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai tempat penelitian, karena 

di SD gugus tersebut terdapat masalah yang menurut peneliti perlu untuk diteliti, 

yaitu butir soal dalam pelaksanaan UAS gasal yang telah dilaksanakan belum 

dilakukan analisis butir soal, yaitu analisis secara logis dan rasional sehingga 

belum diketahui kualitas soal tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang nyata tentang proses penyusunan soal ujian akhir 

semester dan dijadikan masukan pada penyusunan soal selanjutnya. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Belum pernah dilakukan analisis butir soal untuk mengetahui kualitas soal 

yang digunakan pada UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 

Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016. 

b. Belum terukurnya distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom pada 

soal UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. 

c. Soal UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016 diujikan 

tanpa melalui tahapan uji tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

daya pembeda, dan efektivitas pengecohnya. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Mempertimbangkan kemampuan peneliti dan luasnya permasalahan, 

penelitian ini dibatasi pada: 

(1) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang digunakan dalam 

penyusunan soal didasarkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mata pelajaran IPA kelas IV semester gasal. 

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

IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016. 

(3) Analisis penelitian dikhususkan pada soal pilihan ganda dalam UAS gasal 

mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. 

(4) Analisis kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

lembar jawaban soal UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 

Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016. 

(5) Wawancara pelaksanaan tes pada UAS dilakukan kepada guru kelas IV SD 

Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

(6) Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 

Anates V4. 

1.4  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 
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(1) Bagaimana kualitas butir soal pilihan ganda pada UAS gasal mata 

pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, ditinjau dari aspek materi, 

konstruksi, dan bahasanya?  

(2) Bagaimana distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom yang 

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

kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

tahun ajaran 2015/2016? 

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

pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, ditinjau dari validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 

pengecohnya? 

(4) Bagaimana pelaksanaan UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016?

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai peneliti dalam 

penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang suatu pernyataan informasi (data) apa 

yang akan digali (diketahui) melalui penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari dua 

tujuan, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Uraiannya sebagai berikut. 

1.5.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum  dalam  penelitian  merupakan  tujuan  yang  ingin dicapai 

secara umum setelah melaksanakan penelitian. Tujuan umum, mengacu pada 
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rumusan masalah. Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui kualitas soal 

UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016.  

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini  merupakan  penjabaran dari  tujuan 

umum. Tujuan khusus berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian 

secara khusus. Tujuan khusus penelitian yaitu untuk: 

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

pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016 ditinjau dari aspek materi, 

konstruksi, dan bahasanya. 

(2) Menjelaskan distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi Bloom yang 

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

kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal tahun ajaran 2015/2016. 

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

pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, ditinjau dari validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 

pengecohnya. 

(4) Mendeskripsikan pelaksanaan UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 

ajaran 2015/2016. 
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1.6  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sumbangan yang diterima dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat 

yang cukup besar. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis. 

Uraiannya sebagai berikut. 

1.6.1  Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat 

teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk dijadikan 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  

bagi berbagai pihak yang memerlukan seperti peneliti, guru, siswa, sekolah, dan 

Dikpora. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:  

1.6.2.1 Peneliti

(1) Penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang telah  diperoleh di bangku 

kuliah dan bekal apabila kelak menjadi pendidik. 

(2) Menambah pengalaman peneliti dalam hal evaluasi pembelajaran 

khususnya analisis terhadap soal yang digunakan untuk tes. 
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1.6.2.2 Guru 

(1)  Guru mempunyai gambaran untuk menganalisis soal-soal latihan yang lain. 

(2) Guru mengetahui kriteria yang lebih jelas dalam memilih soal yang sesuai 

dengan kualitas soal yang baik. 

1.6.2.3 Sekolah 

(1) Memberi informasi mengenai kualitas dan kuantitas butir soal UAS gasal 

tahun ajaran 2015/2016 yang dibuat oleh penyusun soal.  

(2) Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dipandang 

efektif dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang berhubungan dengan 

evaluasi. 

1.6.2.4 Dikpora Unit Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

(1) Diharapkan hal penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat soal, sehingga kualitas butir soal UAS berikutnya lebih 

baik. 

(2) Soal yang sudah dianalisis dan hasilnya berkualitas dapat dimasukkan 

dalam bank soal. 
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan landasan teori, kajian empiris, dan 

kerangka berpikir yang mendasari penelitian. Uraian mengenai kajian pustaka 

yaitu sebagai berikut:  

2.1 Landasan Teori  

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Landasan teori digunakan peneliti sebagai dasar untuk melakukan penelitian. 

Teori yang digunakan dari berbagai sumber yang relevan baik buku maupun 

internet. Landasan teori pada penelitian ini yaitu: (1) evaluasi pembelajaran, (2) 

KTSP, (3) tes, (4) karakteristik soal objektif, (5) analisis butir soal, (6) ranah 

kognitif taksonomi Bloom, dan (7) mata pelajaran IPA kelas IV SD. 

2.1.1 Evaluasi Pembelajaran 

Sudijono (2013: 1) menjelaskan secara harfiah, kata evaluasi berasal dari 

bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-Taqdir, dan dalam bahasa 

Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value yang dalam bahasa 

Indonesia berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan 

dapat diartikan sebagai penilaian dalam (bidang) pendidikan atau penilaian 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Wandt dan Brown 

(1977) dalam Sudijono (2013: 1) menjelaskan “evaluasi ialah suatu tindakan atau 

suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”.  
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Arikunto (2012: 3) mengatakan bahwa lingkup evaluasi meliputi dua hal 

sebagai berikut “evaluasi berkaitan dengan mengukur dan menilai. Mengukur 

adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif, 

menilai adalah mengambil keputusan suatu terhadap sesuatu dengan ukuran baik 

buruk yang bersifat kualitatif”.

Mengenai evaluasi pendidikan, Sudijono (2013: 2) menyatakan bahwa 

evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, 

sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Tyler (1950) dalam Arikunto 

(2012: 3) mengatakan “evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan 

sudah tercapai”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

merupakan kegiatan menilai sesuatu yang telah dilaksanakan atas dasar 

pengukuran terhadap kriteria tertentu, selanjutnya digunakan sebagai alternatif 

dalam pengambilan keputusan. Evaluasi pendidikan merupakan proses mengukur 

sejauh mana tujuan telah tercapai, sehingga berguna dalam membuat keputusan 

dalam dunia pendidikan. 

2.1.2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP merupakan 

kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah, 

karakteristik sekolah, budaya masyarakat setempat, dan karakteristik siswa. KTSP 

merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum, agar lebih familiar dengan 

guru, karena mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab 

yang memadai dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefiniskan sebagai suatu proses 

penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, 

sehingga siswa menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan. Implementasi KTSP juga dapat diartikan sebagai aktualisasi 

kurikulum operasional dalam bentuk pembelajaran (Mulyasa 2012: 246). Mulyasa 

(2012: 22) menyatakan bahwa terdapat dua tujuan diterapkan KTSP, yaitu secara 

umum dan khusus. Secara umum, tujuan diterapkan KTSP yaitu memandirikan 

dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada 

lembaga pendidikan, serta mendorong sekolah agar melakukan pengambilan 

keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Secara khusus, tujuan diterapkan KTSP yaitu: (1) meningkatkan mutu 

pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan 

kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; (2) 

meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan 

kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama; serta (3) meningkatkan 

kompetensi yang sehat antarsatuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang 

akan dicapai. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dasar dapat 

menerapkan KTSP sesuai dengan tujuan yang diterapkan.  

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian 

kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, dan 

penilaian program. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak 

lanjut pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain 

peningkatan aktivitas dan kreativitas siswa, serta peningkatan motivasi belajar. 
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2.1.3 Tes 

Sebagai salah satu alat ukur dalam bidang ilmu pendidikan, tes merupakan 

alat untuk menaksir tingkat kemampuan secara tidak langsung melalui respon 

yang diberikannya atas soal-soal yang terdapat dalam tes. Sudijono (2013: 66) 

menjelaskan secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa Perancis Kuno testum,

artinya piring untuk menyisihkan logam mulia, maksudnya dengan menggunakan 

alat berupa piring akan diperoleh jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. 

Dalam bahasa Inggris, ditulis dengan test yang dalam bahasa Indonesia memiliki 

arti tes, ujian, atau percobaan. Menurut Sudijono (2013: 66), “tes adalah alat atau 

prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian”.

Menurut Purwanto (2014: 63), “tes adalah alat ukur untuk pengumpulan 

data dimana dalam memberikan respon atas pertanyaan dalam instrumen, peserta 

didik didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya”. Arikunto (2012: 

67) menyatakan “tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

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

ditentukan”.

Tes merupakan salah satu alat evaluasi dalam pembelajaran di sekolah. 

Arikunto (2012: 162) mendefinisikan kegunaan tes dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu untuk menentukan kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran, 

mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, memperoleh suatu nilai, 

mendiagnosis ketidakmampuan siswa, menentukan tempat siswa dalam suatu 
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kelas, memberikan bimbingan dalam pendidikan dan pemilihan jurusan, serta 

memilih siswa untuk program-program khusus. 

Menurut Sudijono (2013: 67), fungsi tes secara umum ada dua macam, 

pertama sebagai alat pengukur terhadap siswa dan kedua sebagai alat pengukur 

keberhasilan program pengajaran. Melalui tes tersebut, akan dapat diketahui sudah 

seberapa jauh program pembelajaran yang telah dicapai. 

Dilihat dari peranannya, peneliti berpendapat tes sumatif memiliki peranan 

paling besar dalam program pembelajaran. Di sekolah, tes sumatif dikenal dengan 

istilah Ulangan Akhir Semester (UAS). Hasil UAS digunakan untuk mengisi 

rapor dan atau ijazah. Pada umumnya, UAS berisi pertanyaan tentang materi 

pelajaran yang telah diberikan selama satu semester. Tujuan utama UAS yaitu 

menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan siswa setelah menempuh 

proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, nilai UAS 

sangat menentukan siswa dalam mengikuti program pembelajaran berikutnya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes sumatif atau 

UAS merupakan salah satu bentuk alat evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan untuk program berikutnya. Keputusan akan lebih 

tepat mengenai sasaran, apabila butir soal UAS didukung dengan instrumen 

evaluasi yang memenuhi syarat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan pengecoh, sehingga dapat mengukur setiap kompetensi yang 

diharapkan tercapai oleh siswa pada semester tertentu.

2.1.4 Karakteristik Soal Objektif  
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Tes hasil belajar bentuk objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya 

dilakukan secara objektif (Arikunto 2012: 179). Dalam penggunaannya, tes 

objektif memiliki jumlah butir soal lebih banyak daripada tes essay. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tes essay. 

Menurut Arikunto (2012: 181-90), tes objektif dibedakan menjadi lima 

macam, yaitu: (1) tes benar-salah (true-false test); (2) tes pilihan ganda (multiple 

choice test); (3) tes menjodohkan (matching test); (4) tes melengkapi (completion 

test); dan (5) tes isian (fill in test). 

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti 

hanya akan menjelaskan tes objektif bentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda 

adalah bentuk tes yang memiliki satu jawaban yang benar atau paling tepat. Tes 

pilihan ganda terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya belum selesai, 

sehingga dalam penyelesaiannya harus memilih salah satu alternatif jawaban yang 

telah disediakan pada setiap butir soal yang bersangkutan. Tes pilihan ganda 

terdiri dari dua bagian, yaitu keterangan (stem) dan alternatif jawaban (option). 

Stem berupa pertanyaan lengkap atau pernyataan yang tidak lengkap. Option

terdiri satu jawaban yang benar (kunci jawaban) dan beberapa pengecoh 

(distractor) (Sudjana 2014: 48). 

Menurut Arikunto (2013: 180), tes pilihan ganda mempunyai keunggulan 

atau kebaikan-kebaikan, yaitu: (1) mengandung lebih banyak segi-segi yang 

positif; (2) lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan 

kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi; (3) pemeriksaannya dapat 
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dilakukan orang lain; serta (4) pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang 

memengaruhi.  

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki tes objektif, yaitu: (1) 

persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes essay; (2) soal 

cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan 

sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi; (3) banyak kesempatan untuk 

main untung-untungan; serta (4) kerjasama antarpeserta didik pada waktu 

mengerjakan soal tes lebih terbuka.

Tes bentuk pilihan ganda merupakan tes objektif yang paling banyak 

digunakan, karena banyak sekali materi yang dapat dicakup. Menurut Widoyoko 

(2014: 94-105), “secara umum ada tiga tipe tes objektif, yaitu: benar salah (true 

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

Berdasarkan tipe-tipe tersebut dapat dikembangkan beberapa modifikasi misalnya 

tes objektif pilihan ganda dapat dimodifikasi ke dalam 5 (lima) ragam yaitu:  

(1) Pilihan Ganda Biasa 

 Berikut contoh soal pilihan ganda biasa: 

Hewan yang makanannya tumbuhan disebut ….

A. karnivora  C. herbivora 

B. omnivora  D. vertebrata 

(2) Analisis Hubungan Antarhal 

Berikut contoh soal pilihan ganda analisis hubungan antarhal: 

Mata merupakan salah satu alat indera pada manusia. 
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SEBAB 

Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. 

Pilihlah: 

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. 

(3) Analisis Kasus 

Berikut contoh soal pilihan ganda analisis kasus: 

Untuk menjawab soal berikut ini, cermatilah kasus-kasusnya, kemudian 

jawablah soal-soal berikutnya! 

“Kadit Lantas Polda DIY Letkol Pol. ... menjelaskan jumlah kecelakaan 

lalu lintas di DIY bulan Januari-November 2013 sebanyak 7.090 kasus atau 

meningkat 4,87% dibandingkan tahun 2012 pada periode yang sama. 

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas itu antara lain karena terhentinya Operasi 

Zebra menjadi operasi rutin lalu lintas. Di samping itu, pengguna jalan hanya 

disiplin apabila ada petugas”.

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas di DIY bukan hanya disebabkan oleh 

terhentinya Operasi Zebra, tetapi disebabkan ….
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a. pengawas lalu lintas yang tidak pernah kendor. 

b. volume kendaraan di jalan semakin bertambah. 

c. angkutan yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas dikurangi jumlahnya. 

d. potensi polisi lalu lintas belum dikerahkan secara maksimal. 

(4) Asosiasi 

Berikut contoh soal pilihan ganda asosiasi: 

Petunjuk pilihan: 

a. Jika (1), (2), dan (3) betul 

b. Jika (1) dan (3) 

c. Jika (2) dan (4) betul 

d. Jika hanya (4) yang betul 

e. Jika semuanya betul 

Berikut ini merupakan fungsi daun:  

(1)  Tempat memasak makanan 

(2)  Sebagai alat pernafasan 

(3)  Tempat berlangsungnya proses penguapan 

(4)  Menyerap air dalam tanah 

(5)Pilihan Ganda dengan Gambar/Diagram/Grafik/Tabel 

Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Hewan di atas termasuk jenis hewan .... 

a. karnivora  c. herbivora 

b. omnivora  d. vertebrata 

Dalam menyusun soal pilihan ganda, variasi soal perlu dilakukan, agar tes 

tidak terlihat monoton. Selain itu, penyusunan tes juga harus memenuhi aspek-

aspeknya. Berikut tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes pilihan 

ganda menurut Depdiknas (2008: 5-6). 

Aspek materi, yang perlu diperhatikan yaitu: “(1) Soal harus sesuai dengan 

indikator; (2) Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi; (3) Pilihan 

jawaban homogen dan logis; (4) Kunci jawaban hanya satu”. 

Aspek konstruksi, yang perlu diperhatikan 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 tidak menggunakan pernyataan “semua jawaban di atas 

salah/benar” dan sejenisnya; (9) Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka atau 

kronologisnya; serta (10) Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal yang sebelumnya. 
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Aspek bahasa, yang perlu diperhatikan yaitu: 

(1)Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 

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

menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu; (4) Pilihan 

jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan. 

2.1.5 Analisis Butir Soal 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan mutu soal yang ditulis. Untuk menilai 

hasil akhir dalam pembelajaran diperlukan alat penilaian yang berkualitas. Salah 

satu alat penilaian yang sering digunakan adalah tes. Untuk mengetahui kualitas 

tes, perlu dilakukan analisis soal sebelum soal tersebut diberikan kepada peserta 

tes. 

Menurut Sudjana (2014: 135), “analisis butir soal adalah kegiatan 

mengkaji pertanyaan tes agar diperoleh pertanyaan yang memiliki kualitas 

memadai”. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengkaji dan menelaah setiap butir 

soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Selain itu, analisis 

butir soal juga bertujuan membantu meningkatkan tes melalui revisi atau 

membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik 

pada siswa apakah mereka memahami materi yang telah diajarkan. Soal yang 

berkualitas yaitu soal yang dapat memberi informasi setepat-tepatnya sesuai 

dengan tujuannya, di antaranya dapat menentukan siswa yang sudah ataupun 

belum menguasai materi yang diajarkan guru. 
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Menurut Anastasi dan Urbina (1997) dalam Depdiknas (2008: 1), kegiatan 

analisis butir soal memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu: (1) dapat 

membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas 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; serta (5) meningkatkan validitas dan 

reliabilitas soal. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan analisis butir soal dapat dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif: 

2.1.5.1 Analisis Butir Soal secara Kualitatif 

Analisis butir soal secara kualitatif dilakukan berdasarkan kaidah 

penulisan soal. Aspek yang diperhatikan dalam analisis secara kualitatif yaitu 

penelaahan soal dari segi materi, konstruksi, dan bahasa/budaya. Dalam 

melakukan penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu mempersiapkan bahan-

bahan penunjang seperti: (1) kisi-kisi tes; (2) kurikulum yang digunakan; (3) buku 

sumber; dan (4) kamus bahasa Indonesia. 

Menurut Depdiknas (2008: 3), terdapat beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator 

dan teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi bersama-sama 

dengan ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, 

penyususn/pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, dan berlatar 

belakang psikologi. Teknik panel yaitu suatu teknik menelaah butir soal 

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

konstruksi, dan bahasa  yang dilakukan oleh beberapa penelaah. 
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Telaah soal secara kualitatif juga dilakukan berkaitan dengan validitas 

soal. Validitas berasal dari kata validity, artinya sejauh mana ketepatan suatu 

instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Tes dikatakan memiliki 

validitas tinggi, apabila  mampu memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat 

sesuai dengan tujuannya, sedangkan tes dikatakan memiliki validitas rendah, 

apabila data yang dihasilkan tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Teknik 

pengujian validitas tes dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian validitas 

tes secara rasional dan empiris (Sudijono 2012: 163). 

Menurut Azwar (2014: 41), berdasarkan sifat dan fungsi setiap tes, 

validitas digolongkan dalam tiga kategori: 

Validitas isi merupakan validitas yang dilakukan melalui pengujian 

terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang 

berkompeten. Validitas isi adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana isi tes 

memuat butir-butir soal yang relevan dengan tujuan yang akan diukur, maksudnya 

tidak keluar dari batas tujuan yang diukur. Validitas isi dibedakan menjadi dua 

tipe, yaitu validitas tampang (face validity), validitas yang didasarkan pada format 

penampilan (appearance) tes dan validitas logis (logical validity), validitas yang 

didasarkan representasi atribut yang hendak diukur. 

Validitas konstruk adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana isi tes 

mengukur konstruk teoritis yang hendak diukur sesuai dengan tujuan instruksional 

khusus (indikator). Validitas konstruk dapat diketahui dengan cara merinci atau 

memasangkan setiap butir soal dengan indikatornya. Pengerjaannya dilakukan 

berdasarkan logika, bukan pengalaman. 
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Validitas kriteria adalah validitas yang dalam prosedurnya menghendaki 

tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Yang 

dimaksud kriteria yaitu variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes 

yang relevan. Validitas berdasarkan kriteria dibagi menjadi dua, yaitu validitas 

prediktif (predictive validity) dan validitas konkuren (concurrent validity). 

Validitas prediktif lebih ditekankan apabila suatu tes disusun untuk memprediksi 

performansi di masa yang akan datang, namun jika suatu tes tidak difungsikan 

sebagai prediktor dan penting dalam situasi diagnostik, maka lebih ditekankan 

sebagai validitas konkuren. 

2.1.5.2 Analisis Butir Soal secara Kuantitatif 

Analisis butir soal secara kuantitatif yaitu penelaahan butir soal yang 

didasarkan pada data empirik dari butir soal suatu tes. Pendekatan secara klasik 

merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis butir soal 

secara kuantitatif. Pada pendekatan klasik, proses penelaahan didasarkan pada 

informasi dari jawaban siswa guna meningkatkan mutu butir soal suatu tes.  

Adapun kelebihan analisis butir soal secara klasik, yaitu murah, dapat 

dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan dapat menggunakan data dari beberapa 

peserta didik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara 

klasik yaitu: (1) validitas, (2) reliabilitas, (3) tingkat kesukaran, (4) daya pembeda, 

dan (5) efektivitas pengecoh.  

(1) Validitas pada analisis butir soal secara kuantitatif yaitu pengujian 

validitas tes secara empirik. Validitas secara empirik adalah ketepatan mengukur 

yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik. Dengan kata lain, 
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validitas empirik adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar 

pengamatan di lapangan. 

Menurut Andreson (1975) dalam Arikunto (2012: 80), ”sebuah tes 

dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur”. Butir soal 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi, apabila terdapat korelasi positif yang 

signifikan skor butir soal dengan skor totalnya. Skor butir soal ini berkedudukan 

sebagai variabel bebas dan skor total berkedudukan sebagai variabel terikat.  

Setiap butir soal yang dijawab betul diberi skor satu (1), sedangkan butir 

soal yang dijawab salah diberi skor nol (0). Jenis data tersebut dalam ilmu statistik 

dikenal dengan nama data diskret  murni atau dikotomik. Skor total merupakan 

hasil penjumlahan dari setiap skor butir soal (misalnya: 1+0+1+1+0= 3) yang 

merupakan data kontinyu jika data diskret atau dikotomik merupakan variabel I 

dan data kontinyu merupakan variabel II, maka untuk mencari korelasi antara 

variabel I dengan variabel II dapat menggunakan teknik korelasi point biserial.

Angka indeks korelasi pada korelasi point biserial diberi lambang (rpbi) (Sudijono 

2013: 185). Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data 

yang tepat, tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut. 

(2) Reliabilitas adalah koefisien yang menunjukkan kemampuan suatu tes 

dalam memberikan hasil pengukuran yang relatif tetap dan konsisten. Suatu tes 

dikatakan memiliki tingkat reliabilitas tinggi, apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Tetap bukan berarti sama, melainkan mengikuti 

perubahan secara ajeg (Arikunto 2012: 100). Tinggi rendahnya reliabilitas 
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ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Tinggi rendahnya 

reliabilitas dicerminkan oleh tinggi rendahnya korelasi antara dua distribusi skor 

dari dua alat ukur paralel yang digunakan pada kelompok individu yang sama.  

Purwanto (2014: 155) menjelaskan bahwa terdapat dua metode yang dapat 

digunakan dalam mendefinisikan reliabilitas, yaitu reliabilitas dilihat dari 

kestabilan hasil pengukuran dan konsistensi internal. Reliabilitas dikatakan 

memiliki kestabilan hasil pengukuran, apabila tes diujikan beberapa kali hasilnya 

relatif konsisten. Metode yang dapat digunakan yaitu metode tes ulang dan 

paralel. Reliabilitas dikatakan memiliki konsistensi internal apabila di antara butir 

tes memberikan hasil yang konsisten. Berdasarkan jumlah butirnya, metode yang 

dapat digunakan dalam kelompok ini dapat dibagi menjadi dua. Jika jumlah butir 

genap, maka dapat menggunakan metode belah dua, Flanagan, dan Rulon. Selain 

itu, jika jumlah butir soal ganjil, maka dapat menggunakan metode Kuder-

Richardson, Hoyt, dan Alpha Cronbach. 

Berdasarkan uraian tersebut, reliabilitas dapat diartikan dengan keajegan 

atau stabilitas. Reliabilitas merupakan salah satu syarat bagi sebuah tes. 

Reliabilitas perlu karena sebagai penyokong terbentuknya validitas butir soal, 

sehingga sebuah soal yang valid biasanya reliabel. 

(3) Tingkat kesukaran (difficulty index) adalah proporsi siswa menjawab 

dengan benar terhadap suatu butir soal. Angka yang menunjukkan tingkat 

kesukaran dilambangkan dengan p (proportion correct). Indeks kesukaran 

umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya 0,00-1,00. Semakin 

besar nilai p, menunjukkan butir soal semakin mudah, sehingga banyak siswa 
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yang menjawab benar dalam mengerjakan butir soal. Semakin kecil nilai p, 

menunjukkan butir soal semakin sulit, sehingga banyak siswa yang menjawab 

salah dalam mengerjakan butir soal (Widoyoko 2014: 132). 

Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. 

Misalnya untuk butir soal UAS menggunakan tingkat kesukaran sedang, seleksi 

menggunakan tingkat kesukaran tinggi, dan untuk keperluan diagnostik 

menggunakan tingkat kesukaran mudah (Depdiknas, 2008: 9). 

Soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di 

luar jangkauannya (Arikunto 2012: 222). Berdasarkan uraian tersebut, butir soal 

dapat dikatakan sebagai butir soal yang baik apabila butir soal tersebut tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, dengan kata lain tingkat kesukaran soal 

tersebut adalah sedang atau cukup. 

(4) Daya pembeda adalah kemampuan suatu tes dalam membedakan siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya pembeda pada dasarnya 

dihitung atas dasar pembagian siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas 

(siswa yang tergolong pandai) dan kelompok bawah (siswa yang tergolong 

bodoh). Cara menentukan dua kelompok tersebut bervariasi, namun para pakar di 

bidang evaluasi pendidikan lebih banyak menggunakan persentase 27% dari 

kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Hal ini dikarenakan kelompok-

kelompok tersebut telah menunjukkan kesensitifitasnya, dengan kata lain 

persentase tersebut dapat diandalkan (Sudijono 2013: 387). 
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Daya pembeda dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya indeks 

diskriminasi. Indeks diskriminasi umumnya diberi lambang D (discrimination 

power). Angka indeks diskriminasi butir soal yaitu sebuah angka atau bilangan 

yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh butir soal. 

Angka indeks diskriminasi berkisar antara 0 (nol) sampai 1,00, selain itu juga 

dapat bernilai minus. Semakin tinggi indeks diskriminasi, menunjukkan bahwa 

suatu butir soal dapat membedakan antara siswa kelompok atas dan kelompok 

bawah. Jika angka indeks diskriminasi negatif (minus), maka butir soal 

menunjukkan banyak siswa dalam kelompok bawah menjawab betul, sedangkan 

siswa kelompok atas menjawab salah (Arikunto 2012: 226). Dengan demikian, 

soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan antara kemampuan siswa

yang pandai dan siswa yang rendah. Dengan demikian, soal yang baik adalah soal 

yang dapat membedakan antara kemampuan siswa yang pandai dan siswa yang 

rendah. 

(5) Pengecoh adalah pilihan yang bukan merupakan kunci jawaban. Dalam 

analisis butir soal perlu diketahui berfungsi atau tidaknya suatu pengecoh. 

Pengecoh dikatakan berfungsi efektif apabila: (1) paling tidak dipilih oleh 5% 

peserta tes dan (2) lebih banyak dipilih oleh kelompok peserta tes yang belum 

memahami materi (Depdiknas 2008: 14).  

Analisis butir soal secara kuantitatif juga dapat dilakukan menggunakan 

program komputer. Depdiknas (2008: 28) menjelaskan bahwa analisis data 

menggunakan komputer akan menghasilkan tingkat keakuratan hitung lebih tinggi 
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daripada penghitungan manual. Program komputer yang digunakan dalam analisis 

data modelnya bermacam-macam bergantung pada tujuan dan maksud analisis 

yang diperlukan. 

Salah satu program komputer yang dapat digunakan untuk menganalisis 

yaitu Anates V4. Program Anates V4 merupakan sebuah program aplikasi 

komputer yang bertujuan menganalisis butir soal. Terdapat dua fasilitas dalam 

program Anates V4, 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 soal, korelasi skor butir soal dengan skor total, 

serta kualitas pengecoh (Prawira 2008: 1). 

2.1.6 Ranah Kognitif Taksonomi Bloom 

Bloom bersama kawan-kawan (1971) dalam Arikunto (2012: 130) 

merumuskan tiga ranah pada tingkat kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, 

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

ranah psikomotor (psychomotor domain). Selanjutnya, peneliti hanya akan 

menjelaskan tentang ranah kognitif, karena penelitian ini hanya menganalisis butir 

soal dilihat dari ranah kognitifnya. Ranah kognitif meliputi tujuan yang 

berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Susunan 

ranah kognitif menunjukkan bahwa setiap jenjangnya merupakan tingkatan 

pengetahuan atau kecakapan intelektual yang lebih tinggi daripada tingkatan 

sebelumnya. 
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Anderson dan Krathwol (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). 

Arikunto (2012: 134) menjelaskan bahwa ranah kognitif yang paling cocok atau 

tepat diterapkan di sekolah dasar (SD) yaitu pengetahuan, pemahaman, dan 

aplikasi. Selain itu, dapat dilatihkan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah 

menengah atas (SMA), atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti 

hanya akan menjelaskan tiga ranah kognitif, karena penelitian ini berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah dasar. Uraian mengenai tiga ranah tersebut 

menurut Kuswana (2012: 123-5), yaitu sebagai berikut:  

(1) Mengingat (C1) adalah pengetahuan yang relevan dengan memori jangka

panjang. Mengingat merupakan tingkatan proses ranah kognitif yang paling 

rendah atau mudah. Kategori ini mencakup proses ranah kognitif mengenal 

dan mengingat kembali. Mengingat atau mengidentifikasi kembali adalah 

penempatan pengetahuan dalam memori atau ingatan jangka panjang secara 

konsisten dengan materi yang disajikan. Mengingat kembali atau 

mendapatkan kembali adalah memperoleh kembali pengetahuan yang 

relevan dari materi yang lama.  

(2) Memahami (C2) adalah membangun pengertian dari pesan pembelajaran, 

meliputi oral, tulisan, dan komunikasi grafik. Memahami merupakan 

tingkatan proses berpikir terendah kedua setelah mengingat. Kategori ini 

mencakup proses kognitif mengartikan, memberi contoh, mengklasifikasi, 

menyimpulkan, menduga, membandingkan, dan menjelaskan. Mengartikan 

yaitu mengubah dari satu bentuk gambaran ke bentuk yang lain. 
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Memberikan contoh yaitu menemukan contoh khusus atau ilustrasi konsep 

atau prinsip. Mengklasifikasi yaitu menentukan sesuatu ke dalam kategori. 

Menyimpulkan yaitu meringkas tema umum atau khusus. Menduga yaitu 

menggambarkan kesimpulan logika dari informasi yang ada. 

Membandingkan yaitu mendeteksi korespondensi antara dua ide, objek, dan 

semacamnya. Menjelaskan yaitu menciptakan sistem model penyebab dan 

pengaruh. 

(3) Menerapkan (C3) adalah menggunakan prosedur dalam situasi yang 

diberikan. Kategori ini mencakup proses kognitif menjalankan dan 

melaksanakan. Menjalankan yaitu menerapkan prosedur pada tugas yang 

umum. Melaksanakan yaitu menerapkan prosedur menjadi tugas yang tidak 

umum. 

Berdasarkan uraian tersebut, ranah kognitif yang paling cocok atau tepat 

diterapkan di sekolah dasar (SD) yaitu mengingat (C1), memahami (C2), dan 

menerapkan (C3). 

2.1.7 Mata Pelajaran IPA Kelas IV Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata Inggris yaitu 

natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Natural artinya 

berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, sedangkan science

artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau science dapat 

disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam ini. Oleh karena itu, IPA dikembangkan menjadi ilmu 

pengetahuan yang mengkaji tentang keseluruhan peristiwa alam dalam bentuk 

mata pelajaran. 
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Mulyasa (2012: 111) menjelaskan bahwa tujuan mempelajari IPA di 

SD/MI yaitu: (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa; (2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari; (3) Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan 

membuat keputusan; (4) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam; serta (5) Memperoleh 

bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Dengan demikian, pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat melatih dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses dan dapat melatih siswa untuk dapat berpikir serta bertindak 

secara rasional dan kritis terhadap persoalan yang bersifat ilmiah yang ada di 

lingkungannya. Keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada siswa sebisa 

mungkin disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia dan karakteristik siswa.  

Setiap jenjang pendidikan pasti ada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, yang digunakan untuk mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dan 

tujuan apa saja yang harus dicapai sehingga program pembelajaran dapat terarah. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa sehingga secara spesifik dapat 

dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan dijadikan tolak ukur 

sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran 

tertentu. 
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Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA 

kelas IV SD yaitu: 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Semester 1 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD)

1. Memahami hubungan antara 

struktur organ tubuh manusia 

dengan fungsinya, serta 

pemeliharaannya

1.1 Mendeskripsikan hubungan    antara struktur 

kerangka tubuh manusia dengan fungsinya

1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka 

tubuh

1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca 

indera dengan fungsinya

1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca 

indera 

2. Memahami hubungan antara 

struktur bagian tumbuhan 

dengan fungsinya

2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar 

tumbuhan dengan fungsinya

2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang 

tumbuhan dengan fungsinya

2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur daun 

tumbuhan dengan fungsinya

2.4 Menjelaskan hubungan antara bunga dengan 

fungsinya

3. Menggolongkan hewan, 

berdasarkan jenis 

makanannya

3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan

3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya

4. Memahami daur hidup 

beragam jenis makhluk 

hidup

4.1 Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di 

lingkungan sekitar

4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan

5. Memahami hubungan 

sesama makhluk hidup dan 

antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya

5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas 

(simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” 

antar makhluk hidup (rantai makanan)

5.2 Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya

6. Memahami beragam sifat 

dan perubahan wujud benda 

serta berbagai cara 

penggunaan benda 

berdasarkan sifatnya

6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas 

memiliki sifat tertentu

6.2 Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud

6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan 

kegunaannya

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan  atau BSNP (2006: 17) 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian analisis butir soal telah banyak dikaji dan dilakukan oleh 

beberapa peneliti, termasuk penelitian tentang evaluasi di bidang pembelajaran. 

Hal tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik yang 

bermaksud melengkapi maupun yang baru. Berikut beberapa hasil penelitian 

tentang analisis butir soal yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian: 

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

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

SMA Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi di Kota Yogyakarta Tahun 

2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan validitas, 

butir soal yang 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 reliabilitas soal, 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 kesukaran, 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) Berdasarkan daya pembeda, 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; serta (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. 
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(2) Charisun dari Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2015 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal 

Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Kelas XII IPS Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) Ditinjau dari segi kualitas soal, sebanyak 19 

(47,5%) soal berkualitas, sebanyak 11 (27,5%) soal kurang berkualitas, 

dan sebanyak 10 (25%) soal tidak berkualitas; (2) Ditinjau dari segi 

validitas, sebanyak 34 (85%) soal  dinyatakan valid dan sebanyak 6 (15%) 

soal dinyatakan tidak valid. (3); Ditinjau dari segi reliabilitas, soal tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau reliabel yang ditunjukkan 

dengan nilai  r11= 0,721; (4) Ditinjau dari segi indeks daya beda, 

menunjukkan bahwa sebanyak 3 (7,5%) soal bertanda negatif, sebanyak 4 

(10%) soal daya beda rendah, sebanyak 7 (17,5%) soal berdaya beda 

cukup, sebanyak 11 (27,5%) soal daya beda baik, dan sebanyak 15 

(37,5%) soal daya beda sangat baik; (5) Ditinjau dari segi tingkat 

kesukaran, terdapat 3 (7,5%) soal termasuk soal sukar, sebanyak 24 (60%) 

soal  termasuk soal sedang, sebanyak 9 (22,5%) soal termasuk soal mudah, 

dan sebanyak 4 (10%) soal termasuk soal sangat mudah; serta (6) Ditinjau 

dari segi efektivitas pengecoh, sebanyak 3 (7,5%) soal termasuk soal tidak 

baik, sebanyak 5 (12,5%) soal termasuk soal kurang baik, sebanyak 11 

(27,5%) soal termasuk soal dengan pengecoh cukup, sebanyak 10 (25%) 

soal termasuk soal baik, dan sebanyak 11 (27,5%) soal termasuk soal yang 

sangat baik. 
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(3) Windarti dari Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2015 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal 

Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi dan Keuangan Kelas X Keuangan 

SMK Negeri 1 Bantul Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian dari 50 

butir soal pilihan ganda menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan validitas, 

butir soal yang valid sebanyak 32 (64%) soal dan butir soal yang tidak 

valid sebanyak 18 (36%) soal; (2) Berdasarkan reliabilitas, soal tersebut 

memiliki koefisien reliabilitas yang rendah yaitu sebesar 0,68; (3) 

Berdasarkan tingkat kesukaran, soal yang tergolong sangat sukar ada 3

(6%) soal, sukar sebanyak 2 (4%) soal, sedang sebanyak 26 (52%) soal, 

mudah sebanyak 9 (18%) soal, dan sangat mudah sebanyak 10 (20%) soal; 

(4) Berdasarkan daya pembeda, soal yang daya pembedanya tidak baik 

sebanyak 9 (18%) soal, kurang baik sebanyak 12 (24%) soal, cukup 

sebanyak 12 (24%) soal, baik sebanyak 11 (22%) soal, dan sangat baik 

sebanyak 6 (12%) soal; (5) Berdasarkan pola sebaran jawaban, terdapat 4 

(8%) soal memiliki pengecoh yang berfungsi sangat baik, 16 butir soal 

(32%) berfungsi baik, 11 butir soal (22%) berfungsi cukup baik, 14 butir 

soal (28%) berfungsi kurang baik, dan 5 butir soal (10%) berfungsi tidak 

baik; serta (6) Analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa soal yang 

memenuhi unsur validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pola 

sebaran jawaban hanya 9 (18%) soal. 

(4) Boopathiraj dan Chellamani dari Associate Professor School of Education, 

Pondicherry University, Puducherry, melakukan penelitian pada tahun 
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2013 yang berjudul “Analysis of Test Items on Difficulty Level and 

Discrimination Index in The Test for Research in Education”, menjelaskan 

“It involves the item difficulty and item discrimination. A test 
of multiple choice items was used as a data collection 
instrument in different Colleges of Education to 200 student 
teachers taken randomly. The sample for this study consisted 
of both gender. The findings show that most of the items were 
falling in acceptable range of difficulty and discrimination 
level however some items were rejected due to their to poor 
discrimination index”.

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa penelitian yang 

dilakukannya berkaitan dengan tingkat kesukaran dan daya pembeda butir 

soal. Sebuah tes pilihan ganda digunakan sebagai alat pengumpul data 

pada 200 mahasiswa yang diambil secara acak. Sampelnya berasal dari 

laki-laki dan perempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

sebagian besar butir soal dapat 36 diterima tingkat kesukarannya dan pada 

tingkat pembeda terdapat beberapa butir soal yang ditolak, karena indeks 

pembedanya buruk. 

(5) Mehta dan Mokhasi dari International Journal of Health Sciences and 

Research (IJHSR), melakukan penelitian pada tahun 2014 yang berjudul 

“Item Analysis of Multiple Choice Questions-An Assessment of the 

Assessment Tool”, menjelaskan  

“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 <30%). 
Discrimination index of 26 (52%) items was excellent (d 
value>0.35), 9(18%) items was good (d value 0.20-0.34) and 
15(30%) items were poor (d value <0.2%). A total of fifty 
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items had 150 distractors. Amongst 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 basis of non-functional distractors, 
distractor effectiveness of each item was assessed. Inter- 
relationship between these indices was analysed. Conclusion - 
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, dapat dijelaskan tingkat kesukaran dari 31 

(62%) soal berada di kisaran yang dapat diterima (nilai p30-70%), 16 

(32%) soal yang terlalu mudah (nilai p>70%) dan 3 (6%) soal yang terlalu 

sulit (nilai p<30%), indeks diskriminasi dari 26 (52%) soal sangat baik 

(nilai d>0,35), 9 (18%) soal baik (nilai d 0,20-0,34) dan 15 (30%) soal 

kurang baik (nilai d<0,2%). Sebanyak 50 soal memiliki 150 pengecoh, di

antaranya, 53 (35,3%) pengecoh tidak berfungsi, 38 (18,6%) pengecoh 

berfungsi, dan 69 (46,06%) respon nihil yaitu tidak dicoba oleh setiap 

peserta didik. Atas dasar pengecoh yang tidak berfungsi, efektivitas 

pengecoh dari setiap butir soal dinilai. Hubungan antara indeks ini 

dianalisis. Jadi, disimpulkan bahwa butir soal mengalami kesulitan rata-

rata dan daya diskriminatif tinggi dengan pengecoh yang berfungsi harus 

dimasukkan ke dalam tes masa depan untuk meningkatkan pengembangan 

tes dan ulasan.  

(6) Kurniawan dari Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2015 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester Gasal 

Mata Pelajaran IPS Kelas III SD Negeri Se Gugus Pangeran Diponegoro 
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Kecamatan Sempor Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa soal yang dianalisis ditinjau dari aspek materi, 

konstruksi, dan bahasa berkategori sangat tinggi. Jenjang ranah 

kognitifnya yaitu terdapat 7 (28%) soal berkategori C1, 17 (68%) soal 

berkategori C2, dan 1 (4%) soal berkategori C3. Aspek validitasnya yaitu 

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

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

Aspek reliabilitasnya memiliki kriteria rendah. 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 tidak efektif. 

Pelaksanaan tes tergolong cukup baik. 

(7) Alpusri dari Universitas Riau melakukan penelitian pada tahun 2014 

yang berjudul “Analisis Butir Soal Konsep Dasar IPA 1 melalui 

Penggunaan Program Komputer Anates Versi 4.0 for Windows”,

menjelaskan 

“This research was qualitative research with descriptive method. 
Subject was student teachers who took Fundamental Science 1. 
Based on validity analysis of item on 1 % significance level, there 
were 16 valid items, 26 valid ietms for 5 % significance level, and 
14 invalid items. Then, analysis of distinguishing items, the item 
number 20 was very worst, 15 items were poor, other 15 item were 
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fair and the other items were good. Meanwhile, analysis of level of 
difficulty, 17 item were very easy, 9 items were easy, 11 items were 
moderate, an item was difficult, and the others were very difficult. 
Analysis for whole items, there were only 21 items that were ready 
to be used, 5 items were needed to be revised, and the others could 
not be used in a test”.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) Hasil analisis vailiditas butir soal 

pada taraf koofisien 1% soal yang valid sebanyak 16 butir soal dan soal 

yang tidak valid yaitu 24 butir soal, sedangkan pada taraf koofisien 5% 

soal yang valid sebanyak 26 soal dan soal yang tidak valid yaitu 14 butir 

soal; (2) Hasil analisis daya pembeda soal yang mendapatkan kategori 

sangat jelek 1 butir pada soal nomor 20, butir soal yang berkategori jelek 

15 butir, butir soal kategori cukup 15 soal, dan butir soal yang berkategori 

baik 9 soal; (3) Hasil analisis tingkat kesukaran soal yang mendapatkan 

kategori sangat mudah 17 butir soal, butir soal yang mendapatkan kategori 

mudah 9 soal, butir soal yang mendapatkan kategori sedang 11 soal, butir 

soal yang mendapatkan kategori sukar 1 soal dan berkategori sangat sukar 

dua butir soal; serta (4) Hasil analisis rekap butir soal yang bisa digunakan 

sebanyak 21 butir soal langsung bisa digunakan, 5 butir soal bisa 

digunakan tetapi harus diperbaiki, dan 14 butir soal tidak bisa dipakai.  

(8) Syaroh dari Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penelitian pada 

tahun 2015 yang berjudul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Semester

Gasal Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian tersebut 

yaitu 40 butir soal yang menunjukkan bahwa; (1) butir soal valid adalah 

25 (62,5%) butir dan butir soal yang tidak valid sebesar 15 (37,5%) butir; 
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(2) indeks reliabilitas menunjukkan angka 0,74 sehingga termasuk dalam 

kategori reliabilitas yang tinggi; (3) berdasarkan daya pembeda diketahui 

bahwa butir soal dengan daya pembeda sangat buruk sebanyak 10 (25%) 

butir, buruk sebanyak 7 (17,5%) butir, cukup baik sebanyak 5 (12,5%) 

butir, baik 13 (32,5%) butir dan sangat baik sebanyak 5 (12,5%) butir; (4) 

berdasarkan tingkat kesukaran diketahui bahwa butir soal sangat sukar 3 

(7,5%) butir, sukar 4 (10%) butir, sedang 13 (32,5%) butir, mudah 9 

(22,5%) butir, dan sangat mudah 11 (27,5%) butir; (5) berdasarkan 

efektivitas pengecoh atau distractor diketahui bahwa 3 (7,5%) butir soal 

memiliki pengecoh sangat baik, 8 (20%) butir soal memiliki pengecoh 

baik, 10 (25%) butir soal memiliki pengecoh kurang baik, 14 (35%) butir 

soal memiliki pengecoh buruk, dan 5 (12,5%) butir soal memiliki 

pengecoh sangat buruk; serta (6) berdasarkan analisis keseluruhan 

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

dan efektivitas pengecoh/distractor termasuk soal yang cukup berkualitas 

yakni 25 butir soal (62,5%) termasuk soal baik dan cukup baik, dan 15 

(37,5%) butir soal termasuk soal tidak baik.

Berdasarkan pembahasan tentang penelitian yang relevan, terdapat 

persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

yang sudah ada. Persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu terletak pada jenis penelitian, yaitu tentang analisis 

butir soal. Perbedaannya terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian, dan 

program komputer untuk analisis butir soal. 
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Penelitian pertama yang dilakukan oleh Amalia pada tahun 2012, mengkaji 

analisis butir soal tes kendali mutu mata pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas XII 

SMA di Yogyakarta.  Kemudian penelitian kedua oleh Charisun pada tahun 2015, 

lebih fokus pada segi kualitas dan validitas butir soal UAS mata pelajaran 

Ekonomi Akuntansi SMA. Penelitian ketiga oleh Windarti tahun 2015, lebih 

fokus pada koefisien reliabilitas. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Boopathiraj dan Chellamani pada tahun 

2013, lebih fokus pada analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal 

pilihan ganda. Selanjutnya penelitian kelima dilakukan oleh Mehta dan Mokhasi 

pada tahun 2014, lebih fokus pada analisis tingkat kesukaran dan efektivitas 

pengecoh soal. Penelitian keenam oleh Kurniawan pada tahun 2015, lebih fokus 

pada analisis soal bidang studi IPS kelas III SD di Kebumen. 

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Alpusri pada tahun 2014, yaitu 

analisis butir soal konsep dasar IPA 1 melalui penggunaan program Anates versi 

4.0 for Windows. Selanjutnya penelitian kedelapan dilakukan oleh Syaroh pada 

tahun 2015, lebih fokus pada kualitas soal yang baik dan tidak baik.   

2.3 Kerangka Berpikir 

 Evaluasi pendidikan merupakan proses mengukur sejauh mana tujuan 

pendidikan telah tercapai. Selain itu, evaluasi ditujukan untuk memperoleh 

informasi mengenai seberapa jauh kemampuan siswa menguasai materi 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui 

hasil kegiatan pembelajaran dan pengajaran yang telah dilaksanakan, sehingga 

dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Salah satu 

alat yang digunakan untuk evaluasi dalam pembelajaran yaitu tes.  
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Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar kognitif. Tes yang baik yaitu tes yang memenuhi 

syarat kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif tes dapat dilihat dari segi materi, 

konstruksi, bahasa, dan jenjang ranah kognitifnya, sedangkan untuk aspek 

kuantitatif meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

efektivitas pengecoh.  

Analisis butir soal yaitu merupakan  kegiatan yang harus dilakukan guru 

untuk meningkatkan mutu soal yang telah dibuat. Tujuan analisis butir soal yaitu 

mendeteksi kekurangan pada soal, sehingga dapat diketahui soal-soal yang masih 

perlu perbaikan. Soal yang bermutu yaitu soal yang dapat memberi informasi 

setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat diketahui siswa yang 

telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi. Analisis soal 

ujian akhir semester gasal bertujuan mendeskripsikan karakteristik butir soal 

meliputi validitas, reliabilitas, indeks tingkat kesulitan, indeks daya pembeda, dan 

efektivitas pengecoh.  

Ulangan akhir semester (UAS) termasuk dalam kategori tes sumatif. 

Tujuan tes sumatif yaitu untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu, sehingga perlu perhatian lebih untuk penyusunan 

soal dan pelaksanaan tesnya. Oleh karena itu, soal yang digunakan pada UAS 

sebaiknya telah melewati proses analisis butir soal, terutama secara logis rasional. 

Soal UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Gugus Martoloyo 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016 disusun oleh  guru 
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kelas IV Sekolah Dasar Negeri Slerok 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Ibu Khunaeni, S.Pd. diperoleh informasi bahwa belum dilakukan analisis butir 

soal secara logis rasional, sehingga belum diketahui kualitas butir soalnya. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui kualitas butir soal ulangan akhir semester (UAS) 

gasal mata pelajaran IPA kelas IV sekolah dasar Gugus Martoloyo Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, perlu dilakukan analisis butir 

soal.  

Analisis butir soal dalam penelitian ini ditinjau dari aspek materi, 

konstruksi, bahasa, distribusi jenjang ranah kognitif, validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecohnya. Selain itu, juga dilakukan 

wawancara untuk mengetahui pelaksanaan tesnya. Teknik analisis yang digunakan 

yaitu analisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data yang bersifat 

kualitatif yaitu pada aspek materi, konstruksi, bahasa, distribusi jenjang ranah 

kognitif, dan pelaksanaan tes. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis 

data yang bersifat empirik yaitu pada aspek validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan  efektivitas pengecohnya.  



49

Gambar 2.1 diagram kerangka berpikir 

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penyusunan soal ulangan akhir semester (UAS) semester gasal belum dilakukan analisis butir 

soal, sehingga belum diketahui kualitas soalnya. 

Dilakukan penelitian mengenai analisis soal pilihan ganda pada UAS gasal mata pelajaran 

IPA kelas IV SD Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun  2015/2016

Analisis ditinjau dari 

aspek materi, konstruksi, 

dan bahasa. 

Analisis distribusi 

jenjang ranah kognitif.

Analisis ditinjau dari 

aspek validitas, 

reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, 

dan pengecoh.

Kualitatif Kualitatif Kuantitatif

Simpulan



85

BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Pada bab ini akan 

diuraikan simpulan dan saran hasil penelitian. Uraiannya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Simpulan diperoleh dari kajian teori yang didukung dengan hasil analisis dan 

mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Simpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1) Kualitas butir soal pilihan ganda UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 

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

validitas isi, berkotegori sangat tinggi. 

(2) Distribusi jenjang ranah kognitif yang terukur dari soal pilihan ganda UAS 

gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016 yaitu terdapat 12 (48%) soal 

berkategori C1, 13 (52%) soal berkategori C2, dan 0 (0%) soal berkategori 

C3. 

(3) Kualitas soal pilihan ganda UAS gasal mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 

Gugus Martoloyo Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 

2015/2016 ditinjau dari aspek validitas yaitu 5 (20%) soal berkategori sangat 
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signifikan, 8 (32%) soal berkategori signifikan, dan 12 (48%) soal berkategori 

tidak signifikan. Ditinjau dari aspek reliabilitas diperoleh koefisien  reliabilitas  

sebesar  0,73 dengan kriteria baik, karena lebih dari batas reliabilitas  (0,70). 

Dilihat dari aspek tingkat kesukaran, terdapat 5 (20%) soal  berkategori sangat 

mudah, 8 (32%) soal berkategori mudah, 10 (40%) soal berkategori sedang, 1 

(4%) soal berkategori sukar, dan 1 (4%) soal berkategori sangat sukar. 

Ditinjau dari aspek daya pembeda, terdapat 12 (48%) soal berkategori baik, 9 

(36%) soal berkategori cukup, dan 4 (16%) soal berkategori jelek, yang 

terakhir dilihat dari aspek efektivitas pengecohnya, terdapat 13 (52%) soal 

berkategori efektif dan 12 (48%) soal berkategori tidak efektif. 

(4) Pelaksanaan tes pada ulangan akhir semester (UAS) gasal mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV SD Negeri Gugus Martoloyo Kecamatan

Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016 hanya tergolong cukup baik, 

karena ada faktor suasana ruang kelas yang kurang tenang dan posisi duduk 

yang berdekatan. 

(5) Kisi-kisi soal yang digunakan pada ulangan akhir semester (UAS) gasal mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV SD Gugus Martoloyo 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016, masih belum 

lengkap. Kisi-kisi tersebut tidak mencantumkan tingkat kesukaran, ranah 

kognitif, dan indikator soal. Kisi-kisi soal tersebut perlu disesuaikan dengan 

format kisi-kisi soal yang benar. Format kisi-kisi soal haruslah lengkap 

dengan mengacu pada format kisi-kisi soal yang benar, yaitu meliputi 

komponen identitas dan matriks. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan 

beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

(1) Penyusunan soal sebaiknya terlebih dahulu melakukan tahapan analisis butir 

soal secara logis rasional. 

(2) Distribusi jenjang ranah kognitif sebaiknya lebih diperhatikan kembali, 

sehingga soal yang akan diujikan kepada siswa memiliki proporsi tingkatan 

berpikir yang baik. 

(3) Perlunya sosialisasi kepada guru tentang teknik penyusunan soal yang baik 

sehingga guru semakin memiliki kemampuan dalam menyusun soal. 
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