
BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Tes 

a. Pengertian Tes 

Tes adalah sekumpulan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau 

sekumpulan pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk 

mengukur kemampuan seseorang yang dikenai pertanyaan. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2013:67) “tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan”  

Maka bisa diartikan tes merupakan  wadah atau alat yang digunakan untuk 

membantu dalam proses pengukuran. 

Tes adalah kumpulan pertanyaan yang diberikan kepada siswa dalam 

beberapa bentuk seperti lisan yang bisa disebut tes lisan, tulis yang biasa disebut tes 

tulis dan dalam bentuk perbuatan. Sejatinya tes digunalan untuk menilai hasil 

belajar dari siswa yang berkaitan dengan kemampuan kognitif yaitu penguasaan 

bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli mengenai apa itu tes, tes 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpullkan informasi guna 

mengetahui, menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik. Hal ini bisa dilihat 



melalui perkembangan siswa pada pemahaman dan penguasaan bahan ajar yang 

diberikan pada proses pembelajaran. 

Tes sejatinya di gunakan untuk meningkatkan pembelajaran, mengukur 

aspek-aspek perilaku manusia dari segi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan 

dari segi keterampilan (psikomotor) (Surapranata, 2007:19). Dari tes guru 

mendapatkan informasi tentang keberhasilan peserta didik dalam menguasai 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator yang sudah ditentukan pada 

kurikulum. Dari tes guru bisa menentukan peserta didik yang sudah menguasi dan 

belum menguasai materi sehingga guru tahu pembelajaran yang sudah dilakukan 

berhasil atau tidak.  

b. Fungsi Tes 

Ada dua macam fungsi tes menurut Anas Sudjono (2012 :67), yaitu: 

1) Sebagai alat pengukur siswa. Dimana tes bisa mengukur perkembangan dan 

kemajuan yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran. 

2) Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes 

tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang 

telah ditentukan, telah dapat dicapai. 

Menurut pendapat M Ngalim Purwanto dalam bukunya yang berjudul 

prinsip-prinsip dan teknik pengajaran, fungsi tes dalam pembelajaran 

dikelompokan menjadi empat, yaitu : 

1) Digunakan untuk melihat perkembangan siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar mangajar 



2) Melihat tingkat keberhasilan program pengajaran, yang meliputi tujuan, 

materi atau bahan pengajaran, metode, dan alat evaluasi pembelajaran. 

3) Digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling 

4) Untuk meningkatkan perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah. 

c. Prinsip Tes 

Dalam penyusunan tes hasil belajar ada beberapa yang harus dicermati (Anas 

Sudjono, 2012:99) antara lain:  

1) Bisa mengukur dengan detail hasil belajar siswa  dimana harus sama dengan 

tujuan intruksionalnya. 

2) Butir soal merupakan bagian dari materi-materi yang sudah diajarkan kepada 

peserta didik. 

3) Dalam menyajikan bentuk soal untuk tes hasil belajar, penyajianya dalam 

bentuk yang bervariasi. 

4) Didesain untuk memperoleh hasil yang diinginkan sejalan dengan 

kegunaanya. 

5) Mempunyai reliabilitas yang bisa diandalkan. 

6) Peinsip lain yaitu bisa mengukur keberhasilan siswa serta menjadi alat yang 

dapat digunakan utuk evalusi terhadap proses pembelajaran bagi siswa dan 

guru. 

d. Macam-Macam Tes 

1) Dilihat dari Fungsi 

Dilihat dari fungsinya tes dibagi menjadi tiga menurut pendapat Arikunto 

(2016:47-55) yaitu : 



a) Tes Diagnostik 

Tes diagnostic digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan 

siswa pada suatu pembelajaran, sehingga diketahui penanganan atau tindak lanjut 

yang tepat dari permasalahan tersebut (Arikunto, 2016:48). Sedangakan menurut 

Widoyoko (2014:63) tes diagnostik digunakan untuk menemukan penyebab 

kesulitan belajar dan solusi dari permasalahan tersebut.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut , tes diagnostic adalah tes yang 

digunakan untuk menemukan permasalahan siswa pada kegiatan pembealjaran, 

sehingga bisa ditemukan solusi untuk memperbaiki atau menangani permasalahan 

tersbut. 

b) Tes Formatif 

Tes formatif digunakan untuk memonitor perkembangan siswa pada proses 

belajar mengajar. Tes formatif dilakukan pada setiap akhir program pembelajaran 

yang biasanya berbentuk ulangan harian (Arikuntp, 2016:50). Selain itu tes formatif 

berfungsi sebagai tolak ukur penguasaan materi dari peserta didik terhadap program 

yang diikuti.  

c) Tes Sumatif 

Tes sumatif pada umumnya berupa tes dengan sekala yang lebih besar, seperti 

ulangan umum yang dilakukan pada akhir semester (Arikunto, 2016:53). Tes 

sumatif berfungsi untuk mengetahui pencapaian siswa dalam memahami 

kompetensi yang diajarkan. 

2) Dilihat dari Segi Pelaksanaan 



Menurut pendapat Amirono dan Daryanto (2016:68), tes dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a) Tes Lisan 

Tes lisan adalah suatu tes dimana pemberi tes menanyakan langsung 

pertanyaanya kepada peserta tes. Tes lisan mempunyai keunggulan hasil yang 

diperoleh bisa didapat dengan cepat. Penilai dapat mengetahui kemampuan bicara 

atau bahasa dari peserta tes dan menghindari kecurangan seperti kerjasama antar 

peserta saat pelaksanaan tes.  

b) Tes Perbuatan 

Tes perbuatan dikenal juga dengan tes praktik, dimana peserta didik 

melakukan prosedur-prosedur yang diperintahkan oleh guru atau penilai. Dalam tes 

perbuatan ini penilai bisa melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan 

simulasi atau kegiatan praktik kerja. 

c) Tes Tertulis 

Menurut Amirono dan Daryanto (2016:68) tes tertulis dibagi menjadi dua, 

yaitu tes esai (uraian) dan tes obyektif. Sedangakan menurut Subali (2016:59) 

menyatakan bahaw tes tertulis membrikan hasil jawaban dari siswa dalam bentuk 

tulisan baik berupa pilihan ganda, benar salah, dan isian singkat atau penjabaran. 

3) Dilihat dari Bentuk 

Menurut Arikunto (2016:177) menjelaskan tes dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu : 

a) Tes Subjektif 



Tes subjektif pada umumnya berupa esai atau uraian. Tes ini merupakan jenis 

tes yang membutuhkan jawaban dari peserta didik berupa pembahasan dan 

penjelsaan secara rinci dan detail. Pada umumnya pertanyaan dari tes subjektif 

berupa kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, dan bagaimana. 

b) Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaanya bisa dilakukan secara 

objektif (Arikunto, 2016:177). Tes objektif ini digunakan untuk mengatasi 

kelemahan dari tes esai atau uraian yang bisa condong kearah subjektif. 

Pemeriksaan tes objektif tidak selamayanya dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan 

pemeriksaan dengan bantuan robot atau computer. 

Tes objektif dibagi menjadi beberapa tes diantaranya ada (1) tes betul salah, 

(2) tes pilihan ganda,  (3) menjodohkan, (4) isian singkat. Tes betul salah berisi 

peryantaan-pernyatan, pernyataan tersbut ada yang benar dan ada yang salah. Tes 

pilihan ganda terdiri dari suatu pernyataan yang belum lengkap, dimana peserta 

didik diharuskan menjawab dengan memilih satu dari beberapa opsi jawaban yang 

disediakan. Tes menjodohkan terdiri dari seri pertanyaan dan jawaban, masing-

masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dari seri jawabanya. 

Peserta didik diharuskan mencocokan jawaban dengan pertanyaan yang sesuai. Tes 

isian pada umunya seperti tes uraian dengan jawaban singkat. 

e. Ciri-ciri Tes Hasil Belajar yang Baik 

Menurut pendapat dari Nana Sudjana(2016:12) menyatakan penilaian 

dikatakan baik jika soal tersebut memiliki atau memenuhi dua kriteria, yaitu 

validitas dan reliabilitas.  



Sedangkan menurut Arikunto (2016:72-77) menyatakan tes yang baik bila 

memenuhi persyarayan tes yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, 

dan ekonomis. (1) Vliditas adalah kevalidan atau kesahan suatu soal, kevalidan soal 

bisa dilihat dari bisa tidaknya soal dalam menilai pada sutu penilaian. (2) 

Reliabilitas adlah kesamaan hasil tes jika diujiakn apabila dilkaukan tes pada waktu 

yang berbeda. (3) Objektivitas artinya tidak ada unsur pribadi dari penilai dalam 

memberikan nilai. (4) Peraktikabilitas yaitu tes mudah dijalankan, dengan 

dilengkapi petunjuk-petunjuk yang bisa dikerjkan oleh semua orang. (5) Ekonomis 

artinya dalam pelaksanaanya tes tidak membutuhkan biaya yang mahal dan waktu 

yang singkat. 

2. Analisis Kualitas Butir Soal 

a. Pengertian analisis butir soal  

Analisis soal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

berfungsi atau tidaknya sebuah soal (Sumana Surapranata, 1:2009). Kegiatan 

analisis tes memiliki tujuan untk memperoleh instrumen dengan kualitas baik. 

Analisis ini mencakup penentuan validitas dan reliabilitas tes, dan analisis butir 

(Amirono & Daryanto, 2016:177). 

Menurut purwanto (2016:96) menyatakan tes hasil belajar harus memenuhi 

dua syarat sebagai alat ukur yaitu validitas dan reliabilitas dalam pengujian tersebut. 

Pengujian kualitas tes hasil belajar dilakukan setelah pengujian atas kualitas butir-

butir soalnya. Untuk mengetahui kualitas butir –butir soal dilakukan dengan analisis 

butir soal. 



Maka bisa daitarik kesimpulan bahwa analisis butir soal adalah pengumpulan 

informasi yang digunakan untuk penilaian yang selanjutbya digunakan menjadi 

landasan dalam pengambilan keputusan terhadap identifikasi soal yang meliputi 

validitas dan reliabilitas.  

Adapun jenis analisis butir soal menurut Surapranata (2006:1) menyebutkan 

analisis dilkaukan dengan du acara yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitattif. 

1) Analisis kuantitatif 

Surapranata (2006:1) menjelaskan bahwa “analisis soal secara kuantitatif 

sering pula dinamakan sebagai validitas empiris yang dilakukan untuk melihat lebih 

berfungsi tidaknya sebuah soal, setelah soal itu diuji cobakan kepada sampel yang 

representatif” 

2) Analisis Kualitatif 

Surapranata (2006:1) menjelaskan “bahwa analisis kualitatif sering pula 

dinamakan sebagai validitas logis yang dilakukan sebelum soal digunakan untuk 

melihat berfungsi tidaknya sebuah soal” 

b. Teknik Analisis Soal 

Sudijono (2001:307) menyatakan “analisis butir item tes hasil belajar dapat 

dilakukan dari tiga segi, yaitu dari derajat kesukaran item, dari segi daya pembeda, 

dari segi fungsi pengecohnya”. Pendapat lain dari Purwanto (2016:99) menyatakan 

“…ada sejumlah karateristik butir yang diuji yaitu tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan efektivitas pengecoh. Setiap butir akan dilihat mutunya pada tiga 

karateristik itu. 



Melihat dari beberapa pendapat ahli diatas maka bisa disimpulakan, dalam 

melakaukan analisis kualitas butir soal ada beberapa factor yang perlu ditinjau, 

seperti validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektivitas 

pengecoh. Berikut penjelasan dari factor-faktor tersebut:  

1) Validitas  

Nana Sudjana (2016:12) menyatakan, “alat penilaian yang telah tepat (valid) 

untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. 

Sebab, untuk menentukan validitas tergantung pada situasi dan tujuan penilaian”. 

Kajian validitas mempunyai tujuan untuk menguji kesahan intrumen penilaian. 

Maka bisa disimpulkan bahwa validitas  merupakan suatu penilaian yang 

menunjukan derajat kesahan suatu butir soal. 

2) Reliabilitas 

Zainal Arifin (258:2013) menyatakan “reliabilitas aalah tingkat atau derajat 

konsostensi ari suatu instrument”. Sedanagkan menurut Amirono & Daryanto 

(2016:196) menjelaskan, “realibilitas intrumen adalah keadaan instrument yang 

menunjukan hasil pengukuran yang reliabel atau konsisten”. Instrument yang 

reliabel adalah instrumenyang memiliki hasil yang tetap sama pada waktu yang 

berbeda dan oleh orang yang berbeda. 

Reliabilitas instrument berkaitan dengan validitas instrument. Isntrumen yang 

valid sebagian besar dapat dipastikan reliabel, tetapi belum tentu isntrumen yang 

reliabel akan dinyatakan valid. Uji reabilitas instrument igunakan untuk mengetahui 

reabilitas instrumen. 

3) Tingkat kesulitan  



Zainial Arifin (266:2013) menyatakan “perhitungan tiingkat kesukaran soal 

merupakan pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal”. Maka tingkat 

kesukaran atau kesulitan alah perbandingan jumalah siswa yang memberikan 

jawaban benar dengan jumlah peserta tes tersebut. Semakin sedikit jumlah siswa 

yang menjawab benar, butir soal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. 

Butir soal yang memiliki nilai kesulitan rendah ataupun terlalu tinggi akan 

tidak fair terhadap kemampuan peserta didik yang akan diuji. Kareana kemampuan 

dari tiap peserta didik berbeda maka butir soal yang memiliki tingkat kesulitan 

sedang merupakan jalan tengahnya guna mengukur kemampuan siswa. Menurut 

Santoso (2013:54) menyatakan , “dalam menyusun instrumen penilaian  sebaiknya 

mengunakan butir soal yang berimbang , dengan prosentase 25% butir soal mudah, 

50% seang dan 25% sukar”. 

4) Daya Pembeda 

Menurut Nana Sudjana (2013:141) menyatakan “analisis daya pembeda 

mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuann soal dalam 

membedakan siswa yang tergolong mampu engan siswa yang tergolong kurang”. 

Arikunto (2016:226) mengatakan, “seluruh pengikut tes dikelompokan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pandai atau kelompok atas (upper group) 

dan kelompok bodoh atau kelompok bawah (lower group)”. 

Untuk menganalisis daya pembeda (D) suatu butir soal, digunakan persamaan 

sebagai berikut (Arikunto, 2016:228-229) 

  



 

 

Klasifikasi daya pembeda menurut Suharsimi Arikunto:  

Jelek ( 0,00 – 0,20), cukup (0,21 - 0,40), baik (0,41 – 0,70), baik sekali (0,71 

– 1,00).  

Farida (2017:155) menjelaskan “Jika D berharga negatif butir soal tersebut 

tidak dapat digunakan, karena menunjukan kualitas testee yang terbalik”. Arikunto 

(2016:232) menyatakan, “Semua butir soal yang mempunyai D negatif sebaiknya 

dibuang saja”. Farida (2017:155) berkata, “Sedangkan untuk butir soal yang 

memiliki D berkategori jelek (poor), maka soal dapat dipergunakan setelah 

mengalami perbaikan”.  

5) Efektivitas Pengecoh 

Zainal Arifin (279:2013) mengemukakan “butir soal yang baik, pengecohnya 

akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, 

butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih 21 secara tidak merata”. 

pengujian efektivitas pengecoh merupakan butir soal dalam memucnulkan pilihan 

opsi jawabanya dapat membuat siswa terkecoh dengan pilihanya.. 



3. Program ANATES 

ANATES merupakan sebuah aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat 

komputer, yang mempunyai fungsi untuk menganalisis kualitas butir soal. Aplikasi 

ini telah mengantongi hak kekayaan intelektual atas nama Drs. Karno To M.pd dan 

Yudi wibisono S.T selaku pengembang aplikasi tersebut. 

a. Fitur yang ada pada ANATES yaitu:  

 File, dimana pada fasilitas ini bisa membuat project baru atau membaca 

project yang pernah dibuat. 

 Penyekoran, pada fitur penyekoran bisa melakukan penyekoran data dari data 

yang sudah dimasukan, selain itu juga ada skor dibobot atau pemberian bobot 

nilai pada tiap butir soal. Fitur lainya ada olah semua otomatis. 

 Olah data, pada fitur olah data bisa melakukan analisis butir soal sesaui 

kriteria yang ada, disini bisa melakukan analisis reliabilitas, penentuan 

kelompok unggul dan asor, analisis daya pembeda, analisis tingkat kesukaran, 

korelasi skor butir dan skor total, analisis kualitas pengecoh, dan rekap 

Analisis butir. 

b. Manfaat dari ANATES 

Manfaat dari penggunaan program ANATES ini adalah membantu proses 

melakukan analisis terhadap kualitas butir soal secara otomatis tanpa menggunakan 

rumus perhitungan. 

c. Keunggulan 

Bisa digunakan untuk analisis soal pilihan ganda maupun uraian. Tidak perlu 

melakukan perhitunga yang rumit dan lama. Hasil dari anates bisa langsung dicetak. 



d. Kelemahan 

Kelemahan dari program ini yaitu pada proses penginputan data, tidak bisa 

meng import file ektensi lain semisal excel ke dalam aplikasi ini. Sehingga jika akan 

meng analisis data yan banyak diperlukan waktu dan ketelitian yang tekun. Hasil 

cetak dari hasil analisis berupa file dengan ekstensi .TXT.  

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan 

antara lain:  

1. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Werdiningsih dengan judul “Analisis 

Kualitas Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas XII IPS SMAN 2 Bangutapan Tahun Ajaran 2014/2015”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan program 

ANATES Versi 4.09) perhitungan manual dengan bantuan program Excel 

yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

 Soal yang valid berjumlah 32 soal atau 77,5% sedangkan soal yang tidak 

valid berjumlah 9 soal atau 22,5%.  

 Kualitas soal berdasarkan reliabilitasnya memiliki koefisien yang rendah 

sebesar 0,6776. 

 Butir yang memiliki daya pembeda dalam kategori jelek berjumlah 22 butir 

(55%), butir yang masuk dalam kategori cukup 15 butir (37,5%), butir yang 

masuk dalam kategori baik 1 butir (2,5%), dan butir yang memiliki daya 

pembeda negatif berjumlah 2 butir soal (5%). 



 Butir yang memiliki tingkat kesukaran yang masuk dalam kategori sukar 

berjumlah 5 butir (12,5%), butir yang masuk dalam kategori sedang 22 (55%) 

dan butir soal yang masuk dalam kategori mudah berjumlah 12 butir (32,5%). 
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 Berdasarkan efektivitas pengecoh, terdapat 1 butir soal (2,5%) yang masuk 

dalam kategori sangat baik, 2 butir soal (5%) yang masuk dalam kategori 

baik, 15 butir soal (37,5%) yang masuk dalam kategori cukup, 11 butir soal 

(27,5%) berkualitas kurang baik, 10 butir soal (25,5%) yang masuk dalam 

kategori tidak baik. Penelitian yang dilakukan oleh Werdiningsih memiliki 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama 

menggunakan metode analisis kuantitatif, dan menggunakan program 

ANATES Versi 4. Sementara perbedaannya yakni penelitian ini menganalisis 

soal pada mata pelajaran Ekonomi serta tidak menganalisis soal uraian 

2. Penelitian oleh Purwanti dengan judul “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata 

Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan Microsoft Office Excel 2010” 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini 

menggunakan metode berupa deskripsi kuantitatif. Aspek yang ditelisik dari 

segi validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan efektivitas 

pengecoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal UAS mata pelajaran 

Akuntansi 52 Keuangan di SMK N 1 Yogyakarta tahun ajaran 2013/2014 

dapat diketahui sebagai berikut:  

 Butir soal pilihan ganda butir soal yang masuk dalam kategori valid 

berjumlah 19 butir (63,33%), butir soal yang masuk dalam kategori tidak 



valid berjumlah 11 butir (36,67%). Sedangkan untuk soal uraian yang masuk 

dalam kategori valid berjumlah 3 butir (75%), soal uraian yang masuk dalam 

kategori tidak valid berjumlah 1 butir (25%). 

 Berdasarkan reliabilitasnya, soal pilihan ganda indeks reliabilitas 

menunjukkan angka 0,660. Sedangkan untuk soal uraian sebesar 0,50 

sehingga tidak reliabel. 

 Berdasarkan kesukaran butir soal, yang masuk dalam kategori sukar 

berjumlah 4 butir (13,33%), butir soal yang masuk dalam kategori sedang 

berjumlah 9 butir soal (30%), dan butir soal yang masuk dalam kategori 

mudah berjumlah 16 butir (56,67%). 

 Butir soal pilihan ganda dengan daya pembeda jelek 7 butir (23,33%), cukup 

7 butir (23,33%), baik 10 butir (33,33%), baik sekali 6 butir (20%), bentuk 

soal uraian dengan daya pembeda jelek 1 butir (25%), cukup 1 (25%), dan 

baik sekali 2 butir (50%). 

 Berdasarkan efektivitas pengecoh, butir soal yang berkualitas sangat baik 

berjumlah 3 butir (10%), butir soal yang berkualitas baik berjumlah 10 butir 

(33,33%), butir soal yang berkualitas cukup berjumlah 11 butir (36,67%), 

butir soal yang berkualitas kurang baik berjumlah 4 butir (13,33%), dan butir 

soal yang berkualitas tidak baik berjumlah 2 butir (6,67%). 53 Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dengan penelitian oleh penulis yaitu 

sama-sama menganalisis soal pilihan ganda, dan sama-sama menganalisis 

dengan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan 



oleh Purwanti adalah menganalisis soal mata pelajaran Akuntansi keuangan, 

dan menggunakan Microsoft Office Excel 2010. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas ujian semester genap yang 

telah dibut oleh guru pada mata pelajaran infrastruktur jaringan di SMK N 1 

Juwiring kelas XI TKJ Tahun ajaran 2018/2019 berdasarkan unsur validitas, 

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

Analisis validitas memebrian informasi mengenai keakuratan soal sebagai 

alat ukur penilaian. Sebuah tes mendapatkan validitas tinggimjika menjalankan 

fungsi ukur secara akurat sesuai dengan tujuan dan kriteria dilkaukanya pengukuran 

itu.  

Analisis Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi soal 

dalam memberikan haisl yang sama apabila dilakukan pengujian. Analisis tingkat 

kesukaran atau kesulitan bertujuan untuk tingkat kesukaran butir soal.  

Analisis daya pembeda berfungsi untuk membedakan peserta didik yang 

berkategori prestasi tinggi dan siswa dengan kategori prestasi rendah. Analisis 

efektivitas pengecoh menyapaikan informasi tentang persebaran jawaban peserta 

tes atau ujian. 

Kategori pada hasil analisis kualitas butir ada lima yaitu sangat baik, baik, 

kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Butir soal yang dinyatakan sangat 

baik akan dipertahankan, soal dengan kategori baik dan kurang baik akan dilakukan 

perbaikan sebelum disimpan. Soal yang dinyatakan sebagai soal yang tidak baik 



dan sangat tidak baik di sarankan untuk diganti atau tidak digunakan lagi karena 

untuk memperbaikinya dilakukan perbaikan yang signifikan. 

Maka dari analisis butir soal ini dapat ditemukan kualiatas butir soal yang 

nantinya bisa menjai acuan bagi pendidik dalam melakukan perbaikan-perbaikan, 

lebih lagi untuk soal-soal yang belum sesuai dengan standar. Maka nalasis butir soal 

merupakan kegiata yang sangat penting sebelum soal diujikan kepada peserta didik. 

Untuk detail kerangka lebih lengkap bisa dilihat pada Gambar 1 berikut. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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D. Pertanyaan Penelitian  

Pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti antara lain : 

1. Apa hasil analisis kualitas butir soal pilihan ganda mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan berdasarkan uji validitas soal? 

2. Apa hasil analisis kualitas butir soal pilihan ganda mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan berdasarkan uji Reliabilitas soal? 

3. Apa hasil analisis kualitas butir soal pilihan ganda mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan berdasarkan uji Tingakat Kesukaran soal? 

4. Apa hasil analisis kualitas butir soal pilihan ganda mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan berdasarkan uji daya pembeda soal? 

5. Apa hasil analisis kualitas butir soal pilihan ganda mata pelajaran administrasi 

infrastruktur jaringan berdasarkan uji efektivitas pengecoh soal? 

 


