
BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir 

soal pada kegiatan Ulangan Akhir Semester Gasal khususnya pilihan ganda mata 

pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X di SMK Negeri 2 Purwokerto 

tahun pelajaran 2018/2019 dilihat secara teoritik dan empirik pada aspek materi, 

konstruksi, bahasa, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

efektivitas pengecoh/ distractor. Analisa yang dilakukan menggunakan beberapa 

instrumen yaitu seperangkat soal ujian, kunci jawaban, angket dan lembar 

jawaban peserta didik yang megikuti ujian. Butir soal yang di analisa berjumlah 

35 butir soal objektif yang diujikan kepada peserta didik kelas X TITL 1 dan X 

TITL 2 yang keseluruhan berjumlah 71 peserta didik.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode angket untuk analisa teoritik atau kualitatif dan 

dokumentasi untuk memperoleh instrumen yang dibutuhkan untuk analisa 

empirik atau kuantitatif pada penelitian. Instrumen penelitian yang didapat dengan 

menggunakan metode dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis secara empirik 

atau kuantitatif menggunakan program Anates Version 4.09 sehingga didapatkan 

kualitas butir soal yang dilihat dari aspek validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran dan efektivitas pengecoh. 



1. Hasil Analisis Teoritik/Kualitatif 

Hasil analisis teoritik atau kualitatif yang dilakukan berdasarkan aspek 

materi, konstruksi dan bahasa yang dilakukan melalui angket terhadap pendapat 

para ahli (experts judgment) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Secara Teoritik 

No Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal yang 

Tidak Sesuai Kriteria 

A Materi 

1 Soal sesuai dengan indikator atau kisi-kisi soal  13, 14, 20 

2 Alternatif jawaban bersifat logis dan homogen 2, 3, 16 

3 Alternatif jawaban berasal dari materi yang 

sama dengan pokok soal 

-  

4 Penulisan jawaban setara 5 

5 Mempunyai satu kunci jawaban -  

B Konstruksi 

1 Pokok soal dirumuskan secara tegas dan jelas -  

2 Rumusan soal dan alternatif jawaban berisi 

pernyataan yang dibutuhkan 

-  

3 Soal tidak memberi petunjuk ke arah kunci 

jawaban 

-  

4 Pokok soal tidak mengandung pernyataan 

negatif ganda  

-  

5 Alternatif jawaban tidak mengandung 

pernyataan “semua jawaban benar” atau 

“semua jawaban salah” 

-  

6 Panjang alternatif jawaban relatif sama 3 

7 Alternatif jawaban berupa angka atau waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya dan 

kronologis 

-  

8 Gambar, tabel diagram atau grafik dan 

sejenisnya harus berfungsi pada soal 

-  

9 Butir soal tidak tergantung pada alternatif 

jawaban sebelumnya 

-  

C Bahasa 

1 Butir soal menggunakan bahsa Indonesia yang 

sesuai dengan kaidah penulisan 

-  

2 Bahasa yang digunakan komunikatif dan 

mudah dimengerti 

7, 12, 14, 34 

3 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku di 

suatu daerah 

-  



Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui beberapa nomor soal yang 

tidak sesuai dengan kriteria yang dilihat dari aspek materi, konstruksi dan bahasa. 

Dari hasil tersebut maka terdapat 10 butir soal yang tidak sesuai dengan kriteria 

pada analisis teoritik atau kualtitatif. 

2. Hasil Analisis Empirik/Kuantitatif 

Analisis secara empirik atau kuantitatif menggunakan program Anates 

Version 4.09 yang dapat menampilkan hasil analisis dilihat dari aspek validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh/distractor. 

Hasil analisis yang diperoleh antara lain: 

a. Validitas 

Validitas soal dihitung berdasarkan rumus korelasi point biserial. 

Penelitian ini menganalisis sejumlah 71 peserta tes sehingga nilai N=71. 

Kemudian dari nilai yang sudah didapat diinterpretasikan kedalam tabel r product 

moment (lihat di lampiran 8) dengan taraf signifikansi 5% maka menunjuk ke 

angka 0,250.  Data yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan program dapat 

dilihat sesuai dengan tabel dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Hasil Analisis Aspek Validitas 

Nomor Soal Indeks Korelasi Validitas 

1 0,198 Tidak Valid 

2 0,309 Valid 

3 0,350 Valid 

4 0,459 Valid 

5 0,151 Tidak Valid 

6 0 Tidak Valid 

7 0,242 Tidak Valid 

8 0,478 Valid 

9 0,359 Valid 

10 -0,134 Tidak Valid 

11 -0,241 Tidak Valid 

12 0,162 Tidak Valid 

13 0,199 Tidak Valid 

14 0,361 Valid 

15 -0,180 Tidak Valid 

16 0,193 Tidak Valid 

17 0,352 Valid 

18 0,179 Tidak Valid 

19 0,345 Valid 

20 0,439 Valid 

21 0,012 Tidak Valid 

22 0,396 Valid 

23 0,065 Tidak Valid 

24 0,001 Tidak Valid 

25 0,387 Valid 

26 0,248 Tidak Valid 

27 0,471 Valid 

28 0,195 Tidak Valid 

29 0,072 Tidak Valid 

30 -0,039 Tidak Valid 

31 0,113 Tidak Valid 

32 0,024 Tidak Valid 

33 0,269 Valid 

34 -0,026 Tidak Valid 

35 0,270 Valid 

Berdasarkan hasil analisis dari 35 butir soal tersebut menunjukkan 

sebanyak 14 (40%) butir soal termasuk dalam kategori valid. Sedangkan untuk 

soal dengan kategori tidak valid berjumlah 21 (60%). Distribusi hasil analisis pada 

aspek validitas dapat dilihat pada tabel berikut. 



Tabel 3. Distribusi Hasil Analisis Berdasarkan Validitas 

Indeks Validitas Nomor Soal Jumlah Persentase (%) 

Valid 
2, 3, 4, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 

22, 25, 27, 33, 35 
14 40 

Tidak Valid 

1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 34 

21 60 

Berdasarkan pendistribusian hasil analisis validitas dapat digambarkan 

menggunakan diagram pie seperti pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 1. Diagram Pie Persentase Hasil Analisis Validitas Butir Soal 

 

b. Reliabilitas  

Perhitungan reliabilitas tidak dilakukan untuk setiap butir soal namun 

secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program 

Anates, menunjukkan perhitungan reliabilitas sebesar 0,47. Dengan hasil 

perhitungan sebesar itu, maka soal dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang 

rendah atau un-reliable. Soal akan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila 

mendapatkan hasil diatas 0,7.  

c. Tingkat Kesukaran 

Hasil analisis butir soal berdasarkan pada aspek tingkat kesukaran dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. Hasil Analisis Aspek Tingkat Kesukaran 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

1 0,873 Sangat Mudah  

2 0,929 Sangat Mudah 

3 0,084 Sangat Sukar 

4 0,845 Mudah 

5 0,985 Sangat Mudah 

6 1 Sangat Mudah 

7 0,619 Sedang 

8 0,619 Sedang 

9 0,323 Sedang 

10 0,098 Sangat Sukar 

11 0,042 Sangat Sukar 

12 0,352 Sedang 

13 0,380 Sedang 

14 0,718 Mudah 

15 0,056 Sangat Sukar 

16 0,929 Sangat Mudah 

17 0,901 Sangat Mudah 

18 0,380 Sedang 

19 0,521 Sedang 

20 0,802 Mudah 

21 0,126 Sangat Sukar 

22 0,774 Mudah 

23 0,338 Sedang 

24 0,169 Sukar 

25 0,493 Sedang 

26 0,267 Sukar 

27 0,718 Mudah 

28 0,676 Sedang 

29 0,239 Sukar 

30 0,169 Sukar 

31 0,267 Sukar 

32 0,197 Sukar 

33 0,859 Sangat Mudah 

34 0,084 Sangat Sukar 

35 0,732 Mudah 

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan terhadap 35 butir soal 

tersebut pada aspek tingkat kesukaran didapatkan bahwa 7 butir soal dengan 

kategori sangat mudah, 6 butir soal kategori mudah, 10 butir soal kategori sedang, 

6 butir soal kategori sukar dan 6 butir soal kategori sangat sukar. Distribusi 



sebaran butir soal pada aspek tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 5. Distribusi Hasil Analisis Aspek Tingkat Kesukaran 

Tingkat 

kesukaran 
Nomor Soal Jumlah Persentase (%) 

Sangat Mudah 1, 2, 5, 6, 16, 17, 33 7 20 

Mudah 4, 14, 20, 22, 27, 35 6 17,14 

Sedang 
7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 23, 

25, 28 
10 28,57 

Sukar 24, 26, 29, 30, 31, 32 6 17,14 

Sangat Sukar 3, 10, 11, 15, 21, 34 6 17,14 

Berdasarkan tabel pendistribusian hasil analisis tingkat kesukaran pada 

soal, maka dapat dibuat diagram pie untuk menampilkan secara jelas seperti pada 

gambar dibawah. 

 

Gambar 2. Diagram Pie Persentase Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

d. Daya pembeda 

Hasil analisis kuantitatif terhadap 35 butir soal tersebut dengan 

menggunakan program Anates pada aspek daya beda dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 6. Hasil Analisis Aspek Daya Beda 

Nomor Soal Indeks Daya Beda Klasifikasi 

1 0,157 Jelek 

2 0,105 Jelek 

3 0,263 Cukup 

4 0,421 Baik 

5 0,052 Jelek 

6 0 Jelek 

7 0,263 Cukup 

8 0,578 Baik 

9 0,315 Cukup 

10 0 Jelek 

11 -0,052 Dibuang 

12 0,105 Jelek 

13 0,105 Jelek 

14 0,315 Cukup 

15 -0,105 Dibuang 

16 0,105 Jelek 

17 0,210 Cukup 

18 0,368 Cukup 

19 0,315 Cukup 

20 0,315 Cukup 

21 0 Jelek 

22 0,421 Baik 

23 0,157 Jelek 

24 0 Jelek 

25 0,631 Baik 

26 0,263 Cukup 

27 0,473 Baik 

28 0,052 Jelek 

29 0,157 Jelek 

30 0 Jelek 

31 0,210 Cukup 

32 0,052 Jelek 

33 0,105 Jelek 

34 0 Jelek 

35 0,263 Cukup 

Dari hasil analisis yang didapatkan maka dapat diketahui bahwa 

sebanyak 2 butir soal termasuk dalam kategori sangat jelek (harus dibuang), 17 

butir soal katetgori jelek, 11 butir soal termasuk kategori cukup, dan 5 soal 

termasuk kategori baik. Pada hasil analisis tidak ditemukan soal dengan kategori 



sangat baik pada aspek daya beda. Distribusi hasil analisis dapat dilihat seperti 

pada tabel dibawah. 

Tabel 7. Distribusi Hasil Analisis Aspek Daya Beda 

Kategori Daya 

Pembeda 
Nomor Soal Jumlah 

Persentase 

(%) 

Dibuang 11, 15 2 5,71 

Jelek 

1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 

21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 

33, 34 

17 48,57 

Cukup 
3, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 

26, 31, 35 
11 31,43 

Baik 4, 8, 22, 25, 27 5 14,29 

Sangat Baik - - 0 

Berikut ini merupakan diagram pie berdasarkan hasil analisis kuantitatif 

daya beda butir soal Ulangan Akhir Semester Mata Pelajaran Dasar Listrik dan 

Elektronika kelas X di SMK Negeri 2 Purwokerto. 

 

Gambar 3. Diagram Pie Persentase Hasil Analisis Aspek Daya Beda 

e. Efektivitas pengecoh 

Perhitungan efektivitas pengecoh/distractor dilihat dari seberapa banyak 

peserta didik yang memilih jawaban A, B, C, D atau E pada satu soal diluar kunci 

jawaban. Pengecoh yang tersebar secara merata, dipilih oleh minimal 5% dari 
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jumlah peserta tes, dipilih oleh sebagian besar kelompok bawah maka dapat 

dikatakan sebagai pengecoh yang berfungsi dengan baik. Apabila sebuah 

pengecoh tidak dapat memenuhi kriteria tersebut maka dikatakan sebagai 

pengecoh yang tidak berfungsi karena tidak memiliki daya tarik untuk memilih 

pengecoh tersebut. Efektivitas pengecoh juga berhubungan untuk membedakan 

mana peserta tes yang termasuk kelompok atas dengan kelompok bawah. 

Hasil analisis efektivitas pengecoh menggunakan program Anates pada 

35 butir soal pilihan ganda mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X 

SMK Negeri 2 Purwokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8. Hasil Analisis Aspek Efektivitas Pengecoh 

No 
Kualitas Pengecoh 

Klasifikasi 
A B C D E 

1 Jawaban Buruk Baik Sangat Buruk Buruk Buruk 

2 Buruk Jawaban Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk 

3 Buruk Sangat Buruk Sangat Baik Jawaban Baik Kurang 

4 Baik Jawaban Baik  Baik  Kurang Baik 

5 Buruk Buruk Buruk Jawaban Sangat Buruk Buruk 

6 Jawaban - - - - 
Sangat 

Buruk 

7 Buruk Buruk Buruk Sangat Buruk Jawaban Buruk 

8 Sangat Baik Baik Jawaban Buruk Sangat Buruk Kurang 

9 Buruk Buruk Kurang Sangat Buruk Jawaban Buruk 

10 Buruk Sangat Baik Sangat Baik Buruk Jawaban Baik 

11 Jawaban Baik  Baik  Buruk Buruk Baik 

12 Sangat Baik Kurang Baik  Sangat Baik Jawaban Baik 

13 Kurang Sangat Buruk Kurang Jawaban Baik  Kurang 

14 Jawaban Buruk Buruk Sangat Baik Baik  Kurang 

15 Jawaban Buruk Buruk Sangat Buruk Sangat Baik Kurang 

16 Sangat Buruk Jawaban Buruk Buruk Kurang Buruk 

17 Buruk Kurang Jawaban Kurang Baik  Kurang 

18 Kurang Jawaban Baik  Baik  Sangat Baik Baik 

19 Sangat Buruk Buruk Jawaban Buruk Baik  Buruk 

20 Jawaban Sangat Baik Kurang Sangat Buruk Kurang Kurang 

21 Sangat Baik Buruk Jawaban Baik  Baik  Baik 

22 Sangat Baik Buruk Jawaban Sangat Buruk Baik  Kurang 

23 Buruk Jawaban Buruk Sangat Buruk Baik  Buruk 

24 Sangat Baik Sangat Buruk Kurang Jawaban Kurang Kurang 

25 Sangat Baik Jawaban Baik  Sangat Buruk Buruk Kurang 

26 Buruk Sangat Baik Jawaban Baik  Baik  Baik 

27 Buruk Sangat Baik Sangat Baik Jawaban Buruk Baik 

28 Jawaban Buruk Buruk Kurang Kurang Kurang 

29 Sangat Baik Sangat Baik Baik Jawaban Baik Sangat Baik 

30 Buruk Jawaban Kurang Sangat Buruk Buruk Buruk 

31 Kurang Buruk Sangat Baik Jawaban Baik Baik 

32 Sangat Buruk Jawaban Sangat Baik Buruk Buruk Kurang 

33 Kurang Jawaban Kurang Kurang Kurang Kurang 

34 Buruk Jawaban Sangat Buruk Kurang Kurang Buruk 

35 Jawaban Buruk Sangat Baik Kurang Kurang Kurang 

Berdasarkan pada analisis aspek efektivitas pengecoh maka dapat 

dihasilkan 1 butir soal dengan kategori sangat baik, 9 butir soal termasuk baik, 14 

butir soal kategori kurang, 10 butir soal kategori buruk dan 1 butir soal kategori 

sangat buruk. Tabel distribusi hasil analisis aspek efektivitas pengecoh soal pada 

soal tersebut seperti dibawah ini: 



Tabel 9. Distribusi Hasil Analisis Aspek Efektivitas Pengecoh 

Kategori No Soal Jumlah Persentase (%) 

Sangat Baik 29 1 2,86 

Baik 
4, 10, 11, 12, 18, 21, 

26, 27, 31 
9 25,71 

Kurang 

3, 8, 13, 14, 15, 17, 

20, 22, 24, 25, 28, 32, 

33, 35 

14 40,00 

Buruk 
1, 2, 5, 7, 9, 16, 19, 

23, 30, 34 
10 28,57 

Sangat Buruk 6 1 2,86 

Dari tabel distribusi pada hasil analisis soal aspek efektivitas pengecoh 

maka dapat dibuat ke dalam diagram pie seperti pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 4. Diagram Pie Persentase Hasil Analisis Efektivitas Pengecoh 

 

B. Pembahasan Hasil  

Evaluasi yang sudah dilakukan merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui dan mengukur kemampuan peserta didik terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Dibutuhkan alat ukur yang baik supaya tujuan daari 

evaluasi sebagai alat ukur kemampuan peserta didik dapat berfungsi. Berdasarkan 
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Elektronika kelas X SMK Negeri 2 Purwokerto yang sudah didapatkan, baik 

secara teoritik maupun empirik secara rinci akan dibahas dibawah ini: 

1. Hasil Analisis Secara Teoritik 

Hasil analisis butir soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 

Dasar Listrik dan Elektronika kelas X SMK Negeri 2 Purwokerto secara teoritik 

atau kualitatif ditinjau dari aspek materi, konstruksi dan bahasa terdapat beberapa 

butir soal yang masih belum memenuhi kriteria. Selanjutnya hasil dari analisis 

teoritik ini akan dibahas berdasarkan pada masing-masing aspek. 

a. Aspek Materi 

Analisis teoritik ditinjau dari aspek materi terdapat 7 butir soal yang tidak 

sesuai dengan kritertia yaitu soal nomor 2, 3, 5, 13, 14, 16 dan 20. Pada butir soal 

nomor 2, 3 dan 16 tidak memenuhi kriteria alternatif jawaban yang bersifat logis 

dan homogen. Penulisan alternatif jawaban yang tidak setara juga terdapat pada 

butir soal nomor 5 dimana alternatif jawaban atau pengecoh yang diberikan 

termasuk dalam kategori buruk.  Butir soal nomor 13, 14 dan 20 tidak memenuhi 

kriteria soal sesuai dengan indikator atau kisi-kisi soal. Berikut merupakan contoh 

kutipan soal nomor 14.  

14. Persamaan hukum Ohm ... . 

A. U = I . R 

B. I = U. R 

C. R = U . I 

D. U = 
I

R
 

E. I = 
R

U
 

Pada kisi-kisi soal aspek kognitif butir soal nomor 14 termasuk dalam 

level 3 atau penalaran namun pada dasarnya hanya termasuk ke dalam kategori 

level 1 atau pengetahuan atau pemahaman sehingga antara rancangan atau kisi-



kisi kurang sesuai dengan soal yang sebenarnya. Butir soal yang seperti ini hanya 

mengandalkan daya ingat dari peserta didik saja sehingga tingkat kesukaran pada 

soal ini tergolong mudah. 

b. Aspek Konstruksi 

Secara keseluruhan kualitas soal dilihat dari aspek konstruksi sudah 

bagus. Hanya terdapat satu soal yaitu butir soal nomor 3 yang tidak memenuhi 

kriteria pada aspek konstruksi. Kriteria yang belum dimiliki oleh butir nomor 3 

adalah panjang alternatif jawaban yang relatif sama. Berikut ini merupakan 

contoh kutipan butir soal nomor 3. 

3. Yang dimaksud tahanan listrik adalah ... . 

a. Besarnya penghantar listrik 

b. Kemampuan menahan beban listrik 

c. Kemampuan menghantarakna arus listrik 

d. Rintangan yang terdapat dalam penghantar 

e. Ohm 

Pada alternatif jawaban yang tersedia, terdapat alternatif jawaban yaitu 

pada pilihan E yang penulisannya tidak sama dengan alternatif jawaban lainnya. 

Hal ini membuat banyak peserta tes yang memilih alternatif jawaban E karena 

yang paling terlihat berbeda. Padahal kunci jawaban pada butir soal ini adalah 

pada alternatif jawaban D sehingga banyak peserta tes yang menjawab salah. 

c. Aspek Bahasa 

Terdapat 5 butir soal yang belum memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria yang 

harus dipenuhi pada aspek bahasa, yaitu pada butir soal nomor 7, 12, 14, dan 34. 

Kriteria yang berlum terpenuhi pada aspek bahasa adalah penggunaan bahasa 



yang komunikatif dan mudah dimengerti dalam soal. Berikut ini merupakan 

contoh butir soal nomor 34.  

34. Sebuah hambatan dengan kode warna coklat, hitam, hitam, emas 

adalah .... 

A. 0,1 Ohm + 5% 

B. 1 Ohm + 5% 

C. 10 Ohm + 5%    

D. 100 Ohm + 5% 

E. 1kV Ohm + 5% 

Penulisan pada butir soal nomor 34 mengandung pokok kalimat yang 

kurang jelas karena tidak komunikatif dan sulit dipahami. Soal tersebut 

menanyakan besarnya hambatan dilihat dari warna gelang yang terdapat pada 

hambatan tersebut, akan tetapi pada soal tidak diberi keterangan berapa jumlah 

gelang yang ada. Pada kenyataannya terdapat dua jenis hambatan yang memiliki 

4 dan 5 gelang, dan perhitungan besar hambatan berbeda tergantung dari jumlah 

gelang yang dimiliki. Soal nomor 34 kurang komunikatif karena tidak jelasnya 

berapa jumlah gelang yang dimiliki oleh hambatan tersebut. 

 

2. Hasil Analisis Secara Empirik 

Analisis soal pilihan ganda secara empirik/kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan program Anates Version 4.09 yang hasilnya meliputi aspek 

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

a. Validitas 

Sesuai dengan kriteria dari validitas tes dimana tes dapat secara tepat 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Perhitungan validitas tes menggunakan 

teori korelasi point biserial dimana melalui indeks point biserial (Ypbi) yang telah 



diperoleh kemudian dibandingkan ke dalam tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi 5%. Dengan jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak 71 peserta 

maka didapatkan angka sebesar 0,250. Maka dari itu soal akan dikatakn valid 

apabila harga ( bpi)  0,333. Kemudian butir soal yang masuk dalam kategori 

valid maka akan bernilai 1, sedangkan butir soal yang termasuk dalam kategori 

tidak valid bernilai 0. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan maka dapat 

disimpulkan apabila sebagian besar soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata 

Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika Kelas X di SMK Negeri 2 Purwokerto 

tahun pelajaran 2018/2019 termasuk ke dalam soal yang kurang baik dilihat dari 

indeks validitasnya. Dalam hal ini dapat dilakukan beberapa tindak lanjut 

berdasarkan pada hasil analisis butir soal diantaranya adalah untuk butir soal yang 

sudah dinyatakan valid maka dapat disimpan ke dalam bank soal untuk 

selanjutnya dapat digunakan kembali sebagai insturmen tes yang berikutnya. 

Untuk butir soal yang dinyatakan tidak valid harus segera dilakukan revisi 

sebelum digunakan kembali sebagai instrumen tes berikutnya namun apabila 

revisi butir soal tidak dapat dilakukan maka harus diganti dengan soal yang baru. 

b. Reliabilitas  

Aspek reliabilitas pada soal sangatlah penting karena hal ini 

menunjukkan tingkat keajegan dan konsistensi dari soal tersebut sehingga dapat 

dipercaya. Analisis butir soal mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika ini 

dilakukan dengan menggunakan program Anates Version 4.09 dimana 



perhitungannya menggunakan koefisien reliabilitas (r11) yang nanti hasilnya akan 

dibandingkan dengan indeks reliabilitas. 

Berdasarkan dari hasil analisis soal aspek reliabilitas yang telah 

dilakukan menunjukkan angka reliabilitas pada soal sebesar 0,47. Dengan 

koefisien reliabilitas soal tersebut sebesar 0,47 maka dapat dikategorikan ke dalam 

reliabilitas rendah atau un-reliable, hal ini dikarenakan untuk masuk dalam 

kategori reliabilitas tinggi maka soal tersebut harus memiliki koefisien reliabilitas 

sebesar 0,7 atau lebih.  

Hal-hal yang dapat mempengaruhi rendah tingginya nilai reliabilitas 

terbagi menjadi tiga faktor utama. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi hasil 

tes tersebut adalah hal yang berkaitan erat dengan soal tersebut, seperti misalnya 

panjang tes dan kualitas dari butir soal tersebut karena apabila pada tes tersebut 

memiliki banyak butir soal yang nilai validitasnya tinggi maka juga akan 

menunjukkan nilai reliabilitas yang tinggi juga begitupun sebaliknya. Faktor 

kedua yang dapat mempengaruhi adalah yang berhubungan dengan peserta tes 

atau testee. Hal tersebut dikarenakan oleh unsur dari kejiwaan manusia yang 

seringkali tidak ajeg atau konsisten dalam segi sikap, kecakapan, kemampuan dan 

yang lainnya yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain itu banyaknya 

jumlah testee juga berpengaruh karena apabila tes diujikan kepada kelompok yang 

terdiri dari banyak peserta didik maka akan menghasilkan keberagaman hasil yang 

merepresentasikan nilai reliabilitas soal tersebut. Kemudian faktor ketiga yang 

dapat mempengaruhi nilai reliabilitas merupakan hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan tes. Apabila administrasi yang digunakan untuk 



menyelenggarakan tes baik, maka akan menghasilkan tes yang memiliki kualitas 

yang baik pula dan akan mempengaruhi nilai reliabilitas tes. 

c. Tingkat Kesukaran 

Analisis butir soal pada aspek tingkat kesukaran digunakan untuk 

menguji derajat kesukaran soal yang pada umumnya dibagi menjadi tiga tingkatan 

yaitu mudah, sedang dan sukar. Dengan menggunakan program Anates hasil 

analisis soal Dasar Listrik dan Elektronika dapat diketahui tingkatan kesukaran 

soal yang mencangkup 5 tingkatan yaitu sangat mudah, mudah, sedang, sukaar 

dan sangat sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar maupun 

mudah, oleh karena itu pada aspek tingkat kesukaran akan mendapat nilai 1 

apabila butir soal termasuk ke dalam tingkatan sedang, dan akan bernilai 0 apabila 

butir soal termasuk dalam tingkatan mudah atau sukar. 

Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 35 butir soal 

pada aspek tingkat kesukaran didapatkan hasil 7 butir soal (20%) termasuk dalam 

kategori sangat mudah, 6 butir soal (17,14%) masuk kategori mudah, 10 butir soal 

(28,57%) masuk kategori sedang, 6 butir soal (17,14%) masuk kategori sukar, dan 

6 butir soal (17,14%) masuk kategori sangat sukar. Apabila hasil analisis tersebut 

diubah menjadi hanya tiga tingkatan kesukaran maka akan didpatkan 37% soal 

termasuk dalam kategori mudah, 29% soal termasuk kategori sedang dan 34% 

soal masuk dalam kategori sukar. 

Soal yang memiliki kualitas yang baik seharusnya memiliki rasio 

perbandingan tingkat kesukaran 3:5:2 yang artinya pada sebuah soal yang 

memiliki tingkat kesukaran yang baik idealnya memiliki 30% soal dengan 



kategori mudah, 50% soal dengan kategori sedang dan 20% soal dengan kategori 

sukar. Dengan hasil yang telah didapatkan maka dapat dibuat diagram 

perbandingan dengan distribusi tingkat kesukaran yang ideal sebagai berikut 

 

Gambar 5. Diagram Perbandingan Distribusi Tingkat Kesukaran 

Berdasarkan perbandingan distribusi tingkat kesukaran pada hasil 

analisis masih belum sesuai dengan yang ideal. Pendistribusian soal pada aspek 

tingkat kesukaran yang mudah sebesar 37% masih melebihi dari ideal yang 

seharusnya hanya 30% saja. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi butir soal yag 

memilki tingkat sedang, yang idealnya berjumlah 50% namun pada analisis butir 

soal ini hanya terdapat 29%. Pada tingkat sukar juga jumlahnya melebihi ideal, 

yaitu sebanyak 34%. Apabila butir soal yang tingkat kesukarannya mudah terlalu 

banyak maka akan cenderung tidak mendorong siswa untuk lebih berfikir. 

Tingkatan soal yang terlalu sukar juga bsa berdampak hal yang sama. Oleh karena 

itu soal dengan tingkat kesukaran sedang yang mampu memberikan dorongan 
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siswa unutk lebih berfikir. Dari hasil analisis dan perbandingan yang diperoleh 

juga didapatkan beberapa tindak lanjut yang dapat dlakukan, antara lain: 

1. Bagi butir soal yang sudah masuk dalam kategori baik yaitu butir soal dengan 

tingkat kesukaran sedang, maka selanjutnya dapat disimpan ke dalam bank soal 

dan digunakan kembali pada tes yang berikutnya selama sesuai dengan materi 

yang diujikan kepada siswa. 

2. Butir soal yang tingkat kesukarannya termasuk dalam kategori mudah perlu 

dikurangi lagi jumlahnya dan tidak digunakan kembali untuk tes selanjutnya. 

Butir soal yang terlalu mudah bisa disebabkan oleh pengceoh yang 

efektivitasnya tidak baik. 

3. Butir soal yang tingkat kesukarannya termasuk dalam kategori sukar dapat 

dipertahankan untuk digunakan kembali pada tes berikutnya, namun jumlah 

yang ada perlu dikurangi melihat dari hasil analisis yang menampilkan 

distribusinya masih melebihi ideal. Pengurangan jumlah butir soal yang sukar 

dapat dilakukan dengan memperbaiki soal yang sukar tersebut sehingga 

nantinya dapat menjadi tidak terlalu sukar. 

d. Daya Beda 

Aspek daya beda dalam menganalisis butir soal dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan tiap butir soal dalam membedakan antara peserta pada 

kelompok peserta didik yang sudah menguasai materi dengan kelompok peserta 

didik yang kurang atau belum menguasai materi. Hasil analisis akan menunjukan 

angka positif dan negatif yang mencakup lima kategori. Pada hasil analisis yang 

menunjukkan angka positif berada di kategori sangat baik, baik dan cukup 



tergantung pada besarnya angka yang dihasilkan. Untuk hasil analisis yang 

menunjukkan angka negatif termasuk dalam dua kategori yaitu jelek dan jelek 

sekali. Selanjtnya hasil analisis yang menunjukkan angka positif akan bernilai 1, 

sedangkan hasil analisis yang menunjukkan angka negatif akan bernilai 0. 

Pendistribusian hasil analisis 35 butir soal pada aspek daya beda 

menunjukkan sebanyak 2 butir soal termasuk dalam kategori sangat jelek, 17 butir 

soal termasuk kategori jelek, 11 butir soal termasuk dalam kategori cukup, 5 butir 

soal termasuk kategori baik, dan tidak terdapat soal yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. Kemudian pembagian untuk kategori soal yang memadai dan tidak 

memadai sebagai daya beda, butir soal yang termasuk baik dan cukup masuk 

kedalam kategori memadai sedangkan untuk butir soal yang termasuk jelek dan 

jelek sekali masuk dalam kategori tidak memadai.  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan sebanyak 55% soal 

termasuk dalam kategori daya beda soal yang tidak memadai, dan hanya 45% 

yang termasuk dalam kategori soal yang memadai. Butir soal yang termasuk 

dalam kategori memadai artinya soal tersebut mapu untuk membedakan antara 

peserta didik yang belum atau kurang menguasai materi dengan peserta didik yang 

sudah mneguasi materi dan butir soal dapat digunakan kembali pada tes 

berikutnya. Sedangkan untuk daya beda yang termasuk dalam kategori tidsk 

memadai sebaiknya dilakukan adanya perbaikan atau revisi sebelum digunakan 

kembali pada tes berikutnya atau dapat digantikn dengan soal yang baru. Terdpat 

bebeparapa kemungkinan mengapa soal termasuk dalam kategori yang tidak 



memadai seperti pengecoh yang tidak berfungsi, materi yang terlalu sulit, kunci 

jawaban yang tidak jelas, dan kompetensi diukur yang tidak tepat. 

e. Efektivitas Pengecoh/distractor 

Analisis butir soal pada aspek efektivitas pengecoh dilakukan untuk 

mengetahui apakah alternatif pilihan jawaban yang tersebar dapat bekerja dengan 

baik atau tidak. Terdapat lima kategori pada analisis efektivitas pengecoh yaitu 

sangat baik, baik, kurang, buruk, dan sangat buruk. Butir soal yang termasuk 

dalam kategori sangat baik, baik, dan kurang termasuk dalam pengecoh yang 

berfungsi sedangkan untuk butir soal yang termasuk dalam kategori buruk dan 

sangat buruk berarti pengecoh tidak berfungsi. Bagi soal yang termasuk dalam 

pengecoh yang baik maka akan mendapatkan nilai 1 dan pengecoh yang tidak 

berfungsi mendapatkan nilai 0. 

Pendistribusian hasil analisis butir soal pada aspek efektivitas pengecoh 

1 butir soal termasuk dalam kategori sangat baik, 9 butir soal termasuk baik, 14 

butir soal termasuk kategori kurang, 10 butir soal termasuk kategori buruk dan 1 

butir soal termasuk dalam kategori sangat buruk. Berdasarkan hasil 

pendistribusian terhadap 35 butir soal yang didapatkan maka dalam efektivitasnya 

sejumlah 24 butir soal (69%) termasuk dalam pengecoh yang berfungsi baik 

sedangkan sebanyak 11 butir soal (31%) termasuk dalam pengecoh yang tidak 

berfungsi. 

Perhitungan efektivitas pengecoh dilihat dari menghitung banyakanya 

peserta tes yang memilih jawaban pada alternatif jawabal A, B, C, D atau E. 

Pengecoh dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi kriteria pengeecoh 



yang efektif antara lain alternatif jawaban mirip dengan kunci, tersebar dengan 

merata, dipilih oleh minimal 5% dari peserta tes dan lebih banyak anggota 

kelompok bawah yang menjawab. Pengecoh dikatkan tidak berfungsi apabila 

tidak dapat membedakan jawaban antara peserta didik kelompok atas dengan 

peserta didik kelompok bawah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas 

pengecoh adalah banyaknya soal dengan tingkat kesukaran yang mudah. Apabila 

soal terlalu mudah maka peserta tes tidak akan menghiraukan alternatif jawaban 

lainnya. Pada penelitian ini terdapat 1 butir soal dimana semua peserta tes 

menjawab dengan benar, ini artinya pengecoh yang lain sama sekali tidak 

berfungsi.  

Hasil diatas hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rochim (2018) dan Shodiq (2018) mengenai Analisis Butir Soal. Adapun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rochim dari total 49 butir soal sebanyak 21 butir 

soal (43%) termasuk kategori valid dan 28 butir soal (57%) termasuk kategori tidak 

valid. Kemudian untuk relabilitas soal sebesar 0,5 sehingga masuk kedalam 

kategori un-reliable. Pada hasil analisis daya beda menunjukkan 18 butir soal 

masuk dalam kategori tidak baik dan 31 butir soal masuk kategori baik. Kemudian 

hasil penelitian Shodiq yang dilakukan secara teoritik, dari total 30 butir soal 

sebanyak 23,33% soal tidak memenuhi aspek materi, 53,33% soal tidak memenuhi 

aspek konstruksi dan 73,33% soal tidak memenuhi aspek bahasa. Selanjutnya hasil 

analisis secara empirik berdasarkan aspek validitas sebanyak 40% soal termasuk 

valid dan 60% soal termasuk tidak valid, hasil analisis ini sama persis seperti 

dengan penelitian yang dilakukan. Tigkat reliabilitas yang dihasilkan sebesar 0,67 



sehingga masih masuk dalam kategori un-reliable mendekati nilai soal dengan 

kategori reliabel. Pada aspek daya beda menunjukkan sebanyak 40% butir soal 

masuk kategori baik sedangkan 47% butir soal kategori tidak baik dan sisanya 13% 

butir soal masuk kategori soal yang harus dibuang.  

 

C. Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah apabila pengecoh 

sudah termasuk dalam kategori pengecoh yang berfungsi maka soal dapat 

dimasukkan ke dalam bank soal dan dapat digunakan untuk tes berikutnya. 

Kemudian apabila pengecoh tidak berfungsi maka dapat dilakukan penggantian 

alternatif jawaban yang lain atau dengen mengganti keseluruhan soal. 

1. Tindak Lanjut Hasil Analisis Teoritik 

Soal yang telah dianalisis dan mendapatkan hasil yang belum memenuhi 

kriteria maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sebagai usaha tindak lanjut 

untuk setelahnya digunakan lagi pada tes yang berikutnya. Dalam melakukan 

perbaikan terhadap soal pada aspek materi, bahasa dan konstruksi dapat dilakukan 

dengan membenahi kalimat yang digunakan, penulisan kata, keterangan yang 

jelas dan susunan kata yang disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia. 

Beberapa soal dapat dilakukan perbaikan seperti yang ada dibawah ini. 

a. Aspek Materi 

1) Soal sesuai dengan indikator atau kisi-kisi soal 

 



Butir Soal Lama 

14. Persamaan hukum Ohm ... . 

A. U = I . R 

B. I = U. R 

C. R = U . I 

D. U = 
I

R
 

E. I = 
R

U
 

 

Usulan Perbaikan Soal 

14. Berapa besarnya tegangan yang terdapat pada rangkaian apabila arus 

yang melewatinya sebesar 0,4 A dan terdapat hambatan sebesar 220  

dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Ohm ... . 

A. 4,4 Volt 

B. 8,8 Volt 

C. 44 Volt 

D. 48 Volt 

E. 88 Volt 

2) Alternatif jawaban bersifat logis dan homogen 

Butir Soal Lama 

3. Yang dimaksud tahanan listrik adalah ... . 

A. Besarnya penghantar listrik 

B. Kemampuan menahan beban listrik 

C. Kemampuan menghantarakan arus listrik 

D. Rintangan yang terdapat dalam penghantar 

E. Ohm 
 

Usulan Perbaikan Soal 

3. Yang dimaksud tahanan listrik adalah ... . 

A. Besarnya penghantar listrik 

B. Kemampuan menahan beban listrik 

C. Kemampuan menghantarakna arus listrik 

D. Rintangan yang terdapat dalam penghantar 

E. Kemampuan menghantarkan tegangan listrik 



3) Penulisan jawaban setara 

Butir Soal Lama 

5. Ditinjau dari kemampuan menghantar arus, bahan listrik dibedakan 

menjadi .... . 

A. Logam dan bukan logam 

B. Tembaga, besi, aluminium 

C. Padat cair, dan gas 

D. Konduktor, semi konduktor, isolator 

E. Penghantar panas dan penghantar dingin 

 

Usulan Perbaikan Soal 

5. Ditinjau dari kemampuan menghantar arus, bahan listrik dibedakan 

menjadi .... . 

A. Logam, non-logam, konduktor 

B. Penghantar padat, penghantar cair 

C. Tembaga, aluminium, besi 

D. Konduktor, semi konduktor, isolator 

E. Penghantar panas dan penghantar dingin 
 

b. Aspek Konstruksi 

Butir Soal Lama 

3. Yang dimaksud tahanan listrik adalah ... . 

A. Besarnya penghantar listrik 

B. Kemampuan menahan beban listrik 

C. Kemampuan menghantarakan arus listrik 

D. Rintangan yang terdapat dalam penghantar 

E. Ohm 
 

Usulan Perbaikan Soal 

3. Yang dimaksud tahanan listrik adalah ... . 

A. Besarnya penghantar listrik 

B. Kemampuan menahan beban listrik 

C. Kemampuan menghantarakna arus listrik 

D. Rintangan yang terdapat dalam penghantar 

E. Kemampuan menghantarkan tegangan listrik 



c. Aspek Bahasa 

Butir Soal Lama 

34. Sebuah hambatan dengan kode warna coklat, hitam, hitam, emas adalah 

.... 

A. 0,1 Ohm + 5% 

B. 1 Ohm + 5% 

C. 10 Ohm + 5% 

D. 100 Ohm + 5% 

E. 1kV Ohm + 5% 
 

Usulan Perbaikan Soal 

34. Sebuah hambatan yang memiliki 4 gelang warna dengan kode warna 

coklat, hitam, hitam, emas adalah .... 

A. 0,1 Ohm + 5% 

B. 1 Ohm + 5% 

C. 10 Ohm + 5% 

D. 100 Ohm + 5% 

E. 1kV Ohm + 5% 

 

2. Tindak Lanjut Hasil Analisis Empirik 

Perlu adanya tindak lanjut dari hasil analisis butir soal Dasar Listrik dan 

Elektronika Kelas X SMK Negeri 2 Purwokerto yang meliputi aspek validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaram, daya beda dan efektivitas pengecoh. Secara umum 

tindak lanjut yang dapat dilakukan berdasarkan analisis ini yaitu dengan disimpan, 

diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan membuat soal yang baru. Butir soal 

yang memiliki kriteria bagus maka sebaiknya disimpan atau dipertahankan untuk 

dapat digunakan dalam tes selanjutnya. Sedangkan untuk butir soal yang memiliki 

kriteria cukup dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum digunakan 

kembali pada tes berikutnya. Untuk butir soal yang termasuk dalam kriteria tidak 

baik maka dapat dibuang dan kemudian dignti dengan membuat soal yang baru. 



Kriteria kualitas butir soal didapatkan berdasarkan pada hasil analisis 

dilihat dari aspek validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas 

pengeecoh. Butir soal dapat dikatakan mempunyai kualitas yang sangat baik 

apabila memperoleh nilai 4 yang berarti memenuhi empat kriteria dari aspek 

validitas, tingkat kesukaran, daya beda dan efektivitas pengecoh. Apabila butir 

soal memperoleh nilai 3 yang berarti hanya memenuhi tiga dari empat kriteria 

maka butir soal dikatakan mempunyau kualitas yang baik. Selanjutnya butir soal 

dikatakan mempunyai kualitas yang cukup apabila hanya mendapatkan nilai 2 

yang berarti hanya memenuhi dua dari empat kritera. Pada butir soal yang 

memiliki kualitas cukup diperlukan adanya perbaikan terutama pada kriteria yang 

belum terpenuhi supaya kualitas butir soal tersebut dapat meningkat. Butir soal 

yang hanya mendapatkan nilai 1 atau hanya memenuhi satu kriteria dari empat 

kriteria maka dapat dikategorikan memiliki kualitas yang tidak baik. Selanjutnya 

butir soal yang hanya mendapatkan nilai 0 atau tidak memenuhi keempat kriteriaa 

tersebut maka dapat dikategorikan ke dalam soal yang berkualitas sangat tidak 

baik. Butir soal dengan kualitas tidak baik dan sangat tidak baik harus dibuang 

dan diganti dengan soal yang baru karena butir soal tersebut tidak mampu untuk 

menjadi alat ukur untuk mengukur kemampuan peserta didik. Berikut ini 

merupakan tabel hasil analisis dan interpretasi kualitas butir soal yang dilihat dari 

empat kriteria aspek validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas 

pengecoh. 



Tabel 10. Nilai Hasil Analisis Data Empirik 
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1 Tidak Valid Sangat Mudah  Jelek buruk 0 0 0 0 

2 Valid Sangat Mudah Jelek buruk 1 0 0 0 

3 Valid Sangat Sukar Cukup kurang 1 0 1 1 

4 Valid Mudah Baik baik 1 0 1 1 

5 Tidak Valid Sangat Mudah Jelek buruk 0 0 0 0 

6 Tidak Valid Sangat Mudah Jelek sangat buruk 0 0 0 0 

7 Tidak Valid Sedang Cukup buruk 0 1 1 0 

8 Valid Sedang Baik kurang 1 1 1 1 

9 Valid Sedang Cukup buruk 1 1 1 0 

10 Tidak Valid Sangat Sukar Jelek baik 0 0 0 1 

11 Tidak Valid Sangat Sukar Dibuang baik 0 0 0 1 

12 Tidak Valid Sedang Jelek baik 0 1 0 1 

13 Tidak Valid Sedang Jelek kurang 0 1 0 1 

14 Valid Mudah Cukup kurang 1 0 1 1 

15 Tidak Valid Sangat Sukar Dibuang kurang 0 0 0 1 

16 Tidak Valid Sangat Mudah Jelek buruk 0 0 0 0 

17 Valid Sangat Mudah Cukup kurang 1 0 1 1 

18 Tidak Valid Sedang Cukup baik 0 1 1 1 

19 Valid Sedang Cukup buruk 1 1 1 0 

20 Valid Mudah Cukup kurang 1 0 1 1 

21 Tidak Valid Sangat Sukar Jelek baik 0 0 0 1 

22 Valid Mudah Baik kurang 1 0 1 1 

23 Tidak Valid Sedang Jelek buruk 0 1 0 0 

24 Tidak Valid Sukar Jelek kurang 0 0 0 1 

25 Valid Sedang Baik kurang 1 1 1 1 

26 Tidak Valid Sukar Cukup baik 0 0 1 1 

27 Valid Mudah Baik baik 1 0 1 1 

28 Tidak Valid Sedang Jelek kurang 0 1 0 1 

29 Tidak Valid Sukar Jelek sangat baik 0 0 0 1 

30 Tidak Valid Sukar Jelek Buruk 0 0 0 0 

31 Tidak Valid Sukar Cukup Baik 0 0 1 1 

32 Tidak Valid Sukar Jelek Kurang 0 0 0 1 

33 Valid Sangat Mudah Jelek Kurang 1 0 0 1 

34 Tidak Valid Sangat Sukar Jelek Buruk 0 0 0 0 

35 Valid Mudah Cukup Kurang 1 0 1 1 

 



Tabel 11. Interpretasi Nilai Hasil Analisis Data Empirik 

No 

Soal 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Efektivitas 

Pengecoh 
Jumlah Kategori 

1 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

2 1 0 0 0 0 Tidak Baik 

3 1 0 1 1 3 Baik 

4 1 0 1 1 3 Baik 

5 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

6 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

7 0 1 1 0 2 Cukup 

8 1 1 1 1 4 Sangat Baik 

9 1 1 1 0 3 Baik 

10 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

11 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

12 0 1 0 1 2 Cukup 

13 0 1 0 1 2 Cukup 

14 1 0 1 1 3 Baik 

15 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

16 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

17 1 0 1 1 3 Baik 

18 0 1 1 1 3 Baik 

19 1 1 1 0 3 Baik 

20 1 0 1 1 3 Baik 

21 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

22 1 0 1 1 3 Baik 

23 0 1 0 0 1 Tidak Baik 

24 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

25 1 1 1 1 4 Sangat Baik 

26 0 0 1 1 2 Cukup 

27 1 0 1 1 3 Baik 

28 0 1 0 1 2 Cukup 

29 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

30 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

31 0 0 1 1 2 Cukup 

32 0 0 0 1 1 Tidak Baik 

33 1 0 0 1 1 Cukup 

34 0 0 0 0 0 Sangat Tidak Baik 

35 1 0 1 1 2 Baik 

Berdasarkan hasil interpretasi kualitas butir soal berdasarkan pada empat 

kriteria maka dihasilkan kualitas tiap butir soal yang pendistribusiannya seperti 

pada tabel dibawah ini: 



Tabel 12. Distribusi Kualitas Butir Soal 

Kategori Nomor Soal Jumlah Persentase (%) 

Sangat Baik 8, 25 2 5,71 

Baik 
3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 

27, 35 
11 31,43 

Cukup 7, 12, 13, 26, 28, 31, 33 7 20 

Tidak Baik 
2, 10, 11, 15, 21, 23, 24, 29, 

32 
9 25,71 

Sangat Tidak Baik 1, 5, 6, 16, 30, 34 6 17,14 

Berdasarkan tabel distribusi kualitas soal diatas dapat diketahui dari total 

35 butir soal pilihan ganda yang dianalisis terdapat 2 butir soal (5,71%) masuk 

dalam kategori sangat baik, 11 butir soal (31,43%) masuk kategori baik, 7 butir 

soal (20%) masuk kategori cukup, 9 butir soal (25,71%) masuk kategori tidak 

baik, dan sisanya 6 butir soal (17,14%) masuk kategori sangat tidak baik. Secara 

keseluruhan soal ini termasuk dalam kualitas soal yang cukup. 

Butir soal nomor 8 dan 25 secara analisis kuantitatif merupakan butir soal 

yang memiliki kualitas sangat baik. Hal ini berarti soal tersebut mampu memenuhi 

4 aspek yaitu validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas 

pengecoh. Butir soal yang termasuk dalam kualitas sangat baik berarti soal 

tersebut sudah mampu dan layak sebagai alat ukur pada tes. Kemudian soal juga 

dapat langsung disimpan ke dalam bank soal. 

Selanjutnya terdapat 11 butir soal yang termasuk dalam kategori soal 

dengan kualitas baik yaitu soal nomor 3, 4, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 27 dan 35. 

Pada kategori ini berarti soal sudah memenuhi 3 aspek dari 4 yang harus terpenuhi. 

Kekurangan dari beberapa soal ini bisa dikarenakan pada aspek validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda ataupun efektivitas pengecohnya. Soal dapa digunakan 

kembali sebagai alat pengujian dengan syarat salah satu aspek yang belum 



terpenuhi harus di perbaiki terlebih dahulu. Perbaikan yang harus dilakukan juga 

cenderung lebih mudah, karena hanya memperbaiki satu aspek saja. 

Pada kategori soal dengan kualitas cukup terdapat 7 butir soal, yaitu 

nomor 7, 12, 13, 26, 28, 31, dan 33. Soal dengan kualitas cukup hanya memenuhi 

2 aspek dari 4 aspek yang harus dipenuhi. Supaya butir soal tersebut dapat 

digunakan kembali untuk pengujian berikutnya maka diperlukan pembenahan 

yang lebih mendalam dan perbaikan yang dilakukan utnuk memenuhi 2 aspek 

yang belum terpenuhi sebelumnya.  

Kemudian untuk butir soal yang termasuk ke dalam kategori tidak baik 

yang terdiri dari soal nomor 2, 10, 11, 15, 21, 23, 24, 29 dan 32 lalu untuk soal 

dengan kategori kualitas sangat tidak baik terdiri dari nomor 1, 5, 6, 16, 30, dan 

34. Butir soal yang termsuk kedalam dua kategori terakhir ini tidak layak untuk 

digunakan sebagai alat ukur kemampuan peserta didik. Hal ini dikarenakan lebih 

banyak aspek yang tidak terpenuhi sehingga akan lebih sulit apabila dilakukan 

pembenahan atau perbaikan dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang 

baik. Alangkah lebih baik apabika butir soal tersebut dibuang dan kemudian 

digantikan dengan membuat soal yang baru lagi. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 

pilihan ganda ulangan akhir semester Mata Pelajaran Dasar Listrik dan 

Elektronika kelas X di SMK Negeri 2 Purwokerto dapat dimasukkan ke dalam 

bank soal dengan kategori kualitas soal sangat baik. Untuk butir soal yang 

termasuk dalam kategori kualitas baik dan cukup maka diperlukan adanya 

pembenahan dan perbaikan supaya dapat digunakan kembali. Butir soal yang 



termasuk dalam kategori kualitas tidak baik dan sangat tidak baik maka tidak 

layak untuk digunakan sehingga harus dibuang dan dilakukan pembuatan soal 

ulang. 
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