
BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi dari Soal Ujian AKhir Semeter Mata pelajaran Infrastruktur 

Jaringan kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK N 1 Juwiring 

tahun ajaran 2018/2019 adalah soal berjenis pilihan ganda. Termasuk dalam 

kategori tes tertulis jika dilihat dari segi pelaksanaanya. Sedangkan dari sisi bentuk 

tes ini masuk kategori tes sumatif yang dimana soal ini berfungsi menentukan nilai, 

kedudukan dan kemampuan siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Soal 

pilihan ganda berjumlah 40 butir yang dikerjakan oleh 69 siswa. Dengan rincian 36 

siswa di kelas XI TKJ 1 dan 33 siswa di kelas XI TKJ 2.  

Hasil dari penelittian ini merupakan jawaban pertanyaan penelitian tentang 

kualitas butir soal pilihan ganda Ujian Akhir Semester mata pelajaran Infrastruktur 

jaringan kelas XI jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK N 1 Juwiring 

tahun ajaran 2018/2019 dari aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan efektivitas pengecoh. 

1. Validitas  

Pengujian Validitas butir soal menggunakan Program ANATES versi 4.0.9. 

Hasil perhitungan menunjukan 15 soal (37,5%) dinyatakan valid dan 25 soal 

(62,5%) dinyatakan tidak valid. Dengan rincian yang ditunjukan pada tabel 2 

sebagai berikut: 

  



 

Tabel 1. Distribusi Validitas Butir soal infrastruktur jaringan 

No Validitas kategori No Butir Jumlah 

1 ≥0,312 Valid 

2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 

20, 24, 25, 28, 31, 32, 

33 

15 

2 <0,312 Tidak Valid 

1, 4, 9,12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 

26, 27, 29, 30,34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 

25 

 

Untuk butir soal yang yang masuk dalam kategori valid akan dianalisis 

dengan aspek lainya, seperti daya pembeda, efektivitas pengecoh dan tingkat 

kesukaran soal. 

2. Reliabilitas 

Hasil dari Perhitungan ANATES diketahui butir soal memiliki reliabilitas 

sebesar 0,74. Sehingga berdasarkan dari perbandingan rxx ≥0,70 bisa disimpulkan 

bahwa butir soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. 

3. Daya Pembeda 

Mengacu pada hasil analisis uji validitas soal maka soal yang masuk kategori 

valid akan di uji kembali pada aspek daya pembeda. Ada 15 butir soal yang valid 

akan dianalisis kembali dari aspek daya pembeda. Hasil analisis daya pembeda 

menggunakan program ANATES menghasilkan soal dengan kategori cukup 

berjumlah 4 soal, soal dengan kategori  baik berjumlah 9 soal, dan soal dengan 

kategori baik sekali berjumlah 2 soal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada rincian 

pada tabel 3 berikut. 

 



 

Tabel 2. Distribusi Daya pembeda Soal 

No Interval kategori No Butir Jumlah 

1 0,00-0,20 Jelek - 0 

2 0,21-0,40 Cukup 2, 3,7, 8 4 

3 0,41-0,70 Baik 
5, 10, 15, 20, 24, 25, 31, 

32, 33 
9 

4 0,71-100 Baik Sekali 11, 28 2 

5 Nilai Negatif Sangat Jelek - 0 

 

4. Tingkat Kesukaran 

Mengacu pada hasil analisis uji validtas soal maka soal yang masuk kategori 

valid akan di uji kembali pada aspek tingkat kesukaran. Ada 15 butir soal yang valid 

akan dianalisis kembali dari aspek tingkat kesukaran. Hasil dari perhitungan 

ANATES diperoleh soal dengan kategori sukar berjumlah 4 soal, soal dengan 

kategori sedang berjumlah 8 soal, dan soal dengan kategori mudah berjumlah 3 soal. 

Berikut rincian tabel dari hasil analis tingkat kesukaran soal pada tabel 4. 

Tabel 3. Rincian Tingkat Kesukaran Butir Soal 

No Interval Kategori No Butir Jml 

1 0,00-0,29 Sukar  2, 3, 10, 24 4 

2 0,30-0,69 Sedang 5, 7, 8, 11, 15, 25, 28, 32 8 

3 0,70-1,00 Mudah 20, 31, 33 3 

 

5. Efektivitas Pengecoh 

Mengacu pada hasil analisis uji validtas soal maka soal yang masuk kategori 

valid akan di uji kembali pada efektivitas pengecoh. Ada 15 butir soal yang valid 

akan dianalisis kembali dari aspek efektivitas pengecoh. Hasil dari perhitungan 

ANATES diperoleh hasil, soal dengan kategori sangat baik berjumlah 5 soal, soal 



katgori baik berjumlah 2 soal, kategori cukup baik berjumlah 4 soal, soal dengan 

katgori kurang baik berjumlah 3 soal, dan soal dengan kategori tidak baik berjumlah 

1 soal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 4. Distribusi Efektivitas Pengecoh Butir Soal 

No Kategori No Butir JML 

1 
Sangat 

baik 
5, 7, 11, 32, 33 5 

2 Baik 8, 20 2 

3 
Cukup 

Baik 
10, 25, 28, 31 4 

4 
Kurang 

Baik 
2, 3, 15 3 

5 Tidak Baik 24 1 

 

B. Pembahasan 

Pada Pembahasan akan dibahas dengan rinci tentang hasil analisis butir soal  

plihan ganda mata pelajaran Infrastruktur jaringan di SMK N 1 Juwiring 

menggunakan program ANATES 4.09. Hasil dari program ANATES tersebut lalu 

dibuktikan menggunkan Rumus untuk menguji butir soal dari aspek validitas, 

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

hasil pembahsan analisis tersebut : 

1. Validitas  

Validitas butir soal adalah ukuran yang menjelaskan tingkat kesahihan butir 

soal. Butir soal ini diketgorikan valid atau tidak berdasarkan perbandingan hasil 

dari analisis butir soal yang berupa nilai (r) dengan tafsiran harga koefisien korelasi. 

Uji validitas ini bertujuan untuk mengkaji kesahihan instrument penilaian yang 

dignakan sebagai alat ukur. 



Butir soal diuji  menggunakan program ANATES 4.0.9. Hasil dari perhitungan 

ada pada lampiran di halaman, setelah itu di bandingan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5%. Dari perbandingan itu diketahui hasil dengan kategori valid dan 

tidak valid. 

Untuk membuktikan hasil analisis dari program ANATES relevan atau tidak 

, maka dilakukan perbaningan antara hasil analisis ANATES dengan  rumus 

korelasi biserial sebagai berikut : 

ypbi =
𝑚𝑝−𝑚𝑡

𝑠𝑡
√

𝑝

𝑞
 

Keterangan : 

ypbi = koefisien  korelasi biserial 

Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang di 

cari validitasnya 

Mt = rerata skor total 

p =proporsi siswa yang menjawab benar 

 ( p = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

q = proporsi siswa yang menjab salah  ( q=1-p) 

 

dan untuk mencari standar deviasi total (St) dilakukan dengan rumus :

 

Keterangan : 

Xt = Skor total dari sujek yang menjawab betul 

N = Jumlah subjek 

St = Standar Deviasi Total 

 



Ypbi adalah perihitungan validitas item dengan item skor 1 dan 0. Setelah  

mendapat nilai koefisien korelasi dari hasil perhitungan lalu  hasil tersebut 

dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat 

kebebasan berdasar jumlah siswa yang diteliti. 

Contoh analisis butir soal pada butir soal nomor 11 dan 13 sebagai berikut : 

11. Dari pertanyaan dibawah ini yang merupakan kekurangan dari topologi bus 

adalah.. 

a. Sulit dalam pengelolaan 

b. Jika satu node putus maka koneksi  jaringan tidak akan berfungsi 

c. Membutuhkan konsentrator 

d. Konfigurasi dan perkabelan cukup 

e. Penyempitan  jalur 

 

13. Untuk melihat indikasi pada konfigurasi ip yang terpasang pada 

komputer kita digunakan perintah.. 

a. Ping 

b. Ipconfig 

c. Tracert 

d. Treaceroute 

e. Nalookup 

Soal pilihan ganda dikerjakan oleh 69 siswa kelas XI Teknik Komputer dan 

Jaringan SMK N 1 Juwiring. Diketahui jumlah skor siswa (∑Xt) sebesar 1475 dan 

total kudrat dari skor tiap siswa (∑Xt2) adalah 33017. Untuk soal nomor 11 ada 30 

orang yang menjawab benar dari total siswa sebanyak 69. Rerata skor (p) dari 

subjek yang menjwab benar pada nomor 11 adalah 713, berikut hasil perhitungan 

validitas butir soal. 

Langkah awal yaitu mencari standar deviasi total 



𝑆𝑡 = √
(∑𝑋𝑡2)

𝑁
− (

∑𝑋𝑡

𝑁
)

2

  

𝑆𝑡 = √
(33017)

69
− (

1475

69
)

2

  

𝑆𝑡 = √478,5072 − 456,9681  

𝑆𝑡 = √21,57  

𝑆𝑡 = 4,64  

Jadi standar deviasi total perangkat soal tersebut adalah 4,64. Selanjutnya 

menghitung koefisien korelasi biserial. Sudah di ketahui bahwa Mp =713/30 = 

23,76 . Mt= 1475/69=21,37 . p = 30/69 =0,43. q = 1-0,43 = 0,57. 

Untuk soal nomor 11 

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 =
𝑀𝑃−𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
  

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 =
23,76−21,37

4,64
√

0,43

0,57
  

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 = 0,51 × 0,86  

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 = 0,45  

Untuk butir soal nomor 13 diketahui dari 69 siswa , ada  56 siswa yang 

menjwab benar. Rerata skor subjek yang menjawab soal nomor 13  adalah 1214. 

Sehingaa diketahui , Mp = 1214/56 = 21,67.  

Mt =1475/69= 21,37 . p = 56/69= 0,8. q = 1- 0,8 = 0,2 

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 =
𝑀𝑃−𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
  

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 =
21,67−21,37

4,64
√

0,8

0,2
  



𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 = 0,06 × 2,07  

𝑌𝑦𝑝𝑏𝑖 = 0,13  

Jika dilihat dari koefisien biserial dari nomor 11 yang hasilnya 0,45 maka soal 

tersebut dinyatakan valid karena lebih dari rtabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 

0,320. Sedangkan untuk soal nomor 13 karena koefisien biserial yang didapat 0,13 

maka butir soal tersebut dikategorikan tidak valid karena kurang dari 0,320. rtabel  

diperoleh dari jumalh butir soal sebanyak 40 butir  sehingga nilai N =40 . dan derajat 

kebebasan memiliki rumus N-2. Maka jika dilihat pada rtabel dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh 0,320. 

Dari analisis validitas butir soal menggunakan program ANATES didapatkan 

dari 40 butir soal 15 soal (37,5%) dinyatakan valid dan 25 soal (62,5%) dinyatakan 

tidak valid. Maka dapat diberi kesimpulan bahwa soal pilihan ganda ujian akhir 

semester genap mata pelajaran infrastruktur jaringan kelas XI di SMK N 1 Jueiring 

termasuk perangkat soal yang kurang  baik jika dilihat dari aspek validitasnya yang 

menunjukan angka 37,5%. 

Jika dilihat dari analisis yan sudah dilakukan di atas, bisa dilihat ada beberapa 

factor yang menyebabkan atau mempengaruhi dari validitas soal. Sebagai contoh 

pada butir soal nomor 11, butir soal nomor 11 masuk kategori valid, jika dilihat dari 

sebaran jawaban siswa diperoleh ada 16 siswa dari kelompok atas yang menjawab 

benar dan dari kempok bawah ada 2 siswa, dengan jumlah masing-masing 

kelompok ada 19 siswa.  Bisa disimpulkan soal tersebut bisa membekan 

kemampuan siswa dan mengelompokanya.  



Tindak lanjut dari butir soal nomor 11 adalah menganalisis soal tersebut dari 

aspek lain seperti efektivitas pengecoh, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

Berdasarkan analisis tersebut butir soal nomor 11 layak dimaukan bank soal dengan 

kualitas baik. 

Untuk soal nomor 13, dilihat dari sebaran jawaban diperoleh 56 siswa dapat 

menjawab soal dengan benar dimana pada kelompok bawah dan atas mayoritas bisa 

menjawab dengan benar. Butir soal tersebut dinyatakan tidak valid karena tidak 

dapat membedakan kemampuan siswa atau soal tersebut tidak bisa mengukur dan 

mengklasifikasikan siswa yang mengikuti tes.  

Meskipun jika dilihat dari segi isi sesuai dengan kompetensi dasar , tetapi 

dalam pemberian opsi jawaban terlalau mudah untuk ditebak, pada soal disebutkan  

konfigurasi ip dan pada opsi jawaban hanya satu opsi yang menyebutkan kata 

konfigurasi dan ip, sehingga mayoritas siswa bisa menebaknya dengan benar. 

Sehingga soal tidak bisa mengkalsifikasikan kemampuan siswa. 

Tindak lanjut dari  butir soal nomor 13 selanjutnya dianalisis dengan tiga 

aspek analisis butir soal secara kuantitaif yaitu daya pembeda, tingkat kesukaran an 

efektivitas pengecoh. Butir soal nomor 13 bisa dikatakan gagal karena butir soal 

mempunyai opsi jawaban yang sangat mudah di prediksi , hal ini menyangkut 

efektifitas pengecoh dan tingkat kesukaran soal yang dinyatkan sangat mudah. 

Maka butir soal nomor 13 disarankan untuk tidak digunakan lagi pada tes 

selanjutnya.  



Selanjutnya menyangkut analisis butir soal secar keseluruhan, untuk 

memberikan nilai kepada aspek validitas, butir soal dinyatakan valid akan diberi 

nilai 1 dan butir soal yang dikategorikan tidak valid akan diberikan nilai -3. 

2. Reliabilitas 

Analisis reliabitas memiliki tujuan untuk menunjukan instrument dapat 

membrikan hasil pengukuran secara konsisten. Pengukuran dilakukan pada seluruh 

butir soal dalam satu kesatuan. Butir soal yang sudah dilakuakn pengujian akan 

dibandingkan dengan indeks relibalitas. Nilai patokan indeks reliabiltasnya adalah 

0,70. Nilai ini bersumber dari pernyatan Amirono dan Daryono. 

Analisis pengujian reliabilitas menggunkan program ANATES. Selanjutnya 

untuk membandingkan hasilnya , perangkat soal dapat diuji mengunakan rumus 

Kuder-Richardson. KR-20 berikut :  

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2 )     

Keterangan 

r11  = indeks reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi respon benar 

q = proporsi respon salah 

∑pq = jumlah hasil perkalian pdan q 

s = standar deviasi , s2 = variasi skor tes 

dan untuk mencari variasi bias menggunakan rumus berikut: 

𝑆2 =  
∑𝑥2−

(∑𝑥)2

𝑁

𝑁
  

Keterangan : 

S2 = Varians, dituliskan dalam bentuk kuadrat 

X = Siimpangan X dan X̅, yang dicari X - X̅ 

N = Banyaknya subjek tes 



Berikut contoh perhitungan indeks reliabilitas tes : 

Soal pilihan ganda Infrastruktur Jaringan dikerjakan oleh 69 siswa kelas XI 

Teknik Komputer dan Jaringan SMK N 1 Juwiring. Butir soal berjumlah 40 soal, 

diketahui total skor siswa yaitu 1475 dan jumlah hasil kuadrat dari tiap skor siswa 

yaitu 33017.  Sebelum menghitung indeks reliabilitas adalah mencari variasi (S2) 

dari perangkat soal. 

𝑆2 =  
∑𝑥2−

(∑𝑥)2

𝑁

𝑁
  

𝑆2 =  
33017−

(1475)2

69

69
  

𝑆2 =  
33017−

(1475)2

69

69
  

𝑆2 =  
33017−31530,8

69
  

𝑆2 = 21,5  

Maka variasi dari hasil  perhitungan adalah 21,5.Diketahui ∑pq = 7,2 untuk 

menghitung indeks reliabilitas soal dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2 )  

𝑟11 = (
40

40−1
) (1 −

7,2

21,5
)    

𝑟11 = (1,03)(0,67)    

𝑟11 = 0,7    
 

Indeks reliabilitas perangkat soal adalah 0,7.  Hasil ini identik dengan hasil 

perhitungan menggunakan program ANATES yaitu 0,74, sehingga hasil dari 

ANATES dan dari perhitungan rumus meiliki kesamaan pada hsilnya yaitu jika 

dibandingkan dengan patokan nilai reliabilitas, dimana jika indeks reliabilitas 

perangkat soal  ≥ 0,70 maka ianggap tinggi , sedangkan jika <0,70 maka reliabilitas 



perangkat soal dianggap rendah. Maka dapat disimpulkan reliabilitas perangkat soal 

dikategorikan tinggi. 

Aspek reliabilitas tidak diberikan nilai 0 atau 1 dikarenakan  reliabilitas 

merupakan perhitungan perangkat tes bukan butir tes.  

3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran merupakan suatu pengukuran yang menunjukan derajat 

kesukaran suatu instrument tes yang ditunjukan kedalam bentuk indeks kesukaran 

(p). Dengan menganalisis derajat kesukaran soal bisa menjadi dasar pertimbnagan 

dalan penyusunan soal tes. 

Soal dikatakan baik jika tingkat kesukaran soal pada kategori sedang, yaitu 

tidak terlalu sukar ataupun mudah. Dikarenakan jika terlalu mudah ataupun sulit 

bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam memecahkan suatu soal. Tingkat 

kesukaran soal berkaitan dengan daya pembeda soal, untuk soal pada kategori sukar 

maka butir soal tersbut akan mempunyai daya pembeda yang rendah, begitu pula 

dengan soal yang mudah soal tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Maka 

tingkat kesukaran soal seharusnya ditempatkan pada batas dimana soal bisa 

memberikan daya pembeda. 

Untuk membandingkan hasil perthitungan dari program ANATES , butir soal 

dapat diuji menggunakan rumus berikut : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
  

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 



B = jumlah siswa yang menjawab butir soal dengan benar 

JS = jumlah siswa yang mengikuti tes 

 

Sebagai contoh, akan dilakukan analisis pada buitr soal nomor 1, 11 dan 35. 

Diketahui dari 69 siswa yang mengikuti tes, pada butir soal nomor 1 ada 59 orang 

yang menjwab dengan benar dan 10 orang menjawab salah. Untuk butir soal nomor 

11 ada 30 orang yang menjawab dengan benar dan 39 orang menjawab salah. Untuk 

butir soal nomor 35 ada 7 orang menjawab dengan benar dan 32 siswa menjawab 

salah. Berikut penerapan perhitungan rumusnya : 

(no.1)  = 𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
=

59

69
= 0,8551  

(no.11)  = 𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
=

30

69
= 0,4348 

(no. 35) = 𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
=

7

69
= 0,1014 

Jadi hasil dari indeks kesukaran butir soal nomor 1 adalah 0,8551 atau sama 

dengan 85,51%, hasil indeks kesukaran butir soal nomor 11 adlah 0,4348 atau sama 

dengan 43,48%, dan indeks kesukaran butir soal nomor 35 adalah 0,1014 atau 

10,14%.  

Hasil analisis butir soal dengan program ANATES menunjukan butir soal 

nomor 1 memliki tingkat kesukaran 85,81%, butir soal nomor 11 memiliki tingkat 

kesukaran43,48%, dan butir soal nomor 35 memiliki tingkat kesukaran 10,14%. 

Bisa disimpulkan hasil analisis tingkat kesukaran dengan program ANATES bias 

dipercaya ketepatanya.  



Kemudian hasil dari perhitungan dibandingkan dengan tafsir indeks 

kesukaran, berikut tafsiranya  

0,00 – 0,29 = sukar 

0,30 – 0,69 = sedang 

0,70 – 1,00 = mudah 

Jadi butir soal nomor 1 yang mempunyai indeks kesukaran 0,8551 masuk 

dalam kategori soal dengan tingkat kesukaran mudah. Butir soal nomor 11 yang 

mempunyai indeks kesukaran sebesar 0,4348 masuk kategori soal dengan tingkat 

kesukaran sedang. Butir soal nomor 35 yang memiliki indeks kesukaran sebesar 

0,1014 masuk pada kategori soal yang sukar.  

Untuk tindak lanjut dari masing-masing butir soal sesuai hasil dari 

analisisnya, untuk butir nomor 1 dikategorikan soal yang sangat mudah , hal ini bisa 

dilihat dari jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar mayoritas dari jumalah 

siswa bisa menjawabnya. Maka butir soal tersebut sebaiknya diganti atau tidak 

digunakan lagi, meninjau dari kriteria soal yang baik adalah soal yang tingkat 

kesukaranya sedang. 

Untuk butir soal nomor 11 dikategorikan soal yang sedang, tidak lanjut yang 

dilakukan dengan menganalisis butir soal berdasar aspek efektivitas pengecoh dan 

daya pembeda. Berdasarkan hasil analisis tersebut, soal noor 11 layak disimpan 

agar bisa digunakan atau sebagai acuan pembuatan soal berikutnya. 

Butir soal nomor 35 masuk kategori soal yang sukar. Tipe butir soal nomor 

35 termasuk kedalam tipe soal penerapan. Dari sebaran hasil jawaban para siswa 



banyak yang tidak bisa menjawab. Hal ini bisa disebabkan oleh efektifitas pengecoh 

dari pilihan jawaban yang ditempatkan pada butir soal tersebut. 

Untuk keseluruhan perhitungan tingkat kesukaran butir soal menghasilkan 4 

soal dikategorikan soal sukar, 8 soal dikategorikan soal sedang dan 3 soal 

dikategorikan soal mudah. Dengan kriteria proporsi tingkat kesukara soal 25% soal 

mudah 50% soal sedang 25%, maka soal pilihan ganda ujian akhir semester genap 

mata pelajaran infrastruktur jaringan kelas XI belum ideal. 

Dari hasil diatas maka akan dilakukan tindak lanjut terhadap masing-masing 

kategori, berikut tindak lanjutnya : 

a. Butir soal dengan kategori tingkat kesukaran sedang sebanyak 8 soal akan 

disimpan sebagai bank soal, agar bisa digunakan kembali pada tes selanjutnya 

dengan catatan sesuai dengan materi yang diberikan. 

b. Butir soal dengan tingkat kesukaran mudah sebanyak 3 soal akan di sortir. 

Ada beberapa soal yang digunakan kembali dengan modifikasi. Pemilihan 

dan perabaikan soal perlu memperhatikan alternative pilihan jawaban yang 

digunakan pada soal tersebut. 

c. Butir soal dengan kategori sukar sebanyak 4 akan dimodifikasi dan digunakan 

kembali. Karena komposisi butir soal yang baik terdiri dari 25% soal mudah, 

50% soal sedang dan 25% soal sukar. 

Dari hasil analilis tingkat kesukaran secara keseluruhan, butir soal akan 

mendapat nilai 1 jika masuk kategori sedang, dan akan mendapat nilai 0 jika masuk 

kategori soal sukar atau mudah. 



4. Daya Pmebeda 

Tujuan dari analisis daya pembeda adalah untuk mengetahui kemampuan 

butir soal dalam membedakan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan suatu 

tes. Peserta didik akan dibagi menjadi kelmopok atas dan kelompok bawah sesuai 

dengan hasil jawaban yang didapat. Semakin tinggi nilai pembeda dari butir soal , 

maka kemampuan butir soal tersebut dalam membedakan kemampuan abtar peserta 

didik semakin tingi. 

Dalam menentukan kategori analisis patokanya adalah indeks diskriminasi. 

Indeks diskrimintif merupakan angka yang menunjukan nilai dari daya pembeda. 

Indeks diskriminatif dihitung menggunakan rumus : 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵  

Keterangan: 

JA = jumlah peserta kelompok atas 

JB = jumlah peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya JA yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya JB yang menjawab soal dengan benar 

PA = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Sebagai contoh perhitungan, analisis daya pembeda pada nomor 4 dan nomor 

11. Ada 69 siswa kelas XI teknik computer dan Jaringan yang mengerjakan soal 

ujian. Jumlah butir soal ada 40. Selanjutnya dilakukan pengelompokan siswa 

menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Masing-masing kelas diambil 27% 

dari jumlah siswa. Jadi pada tiap kelas terdiri dari 19 siswa.  



Untuk butir soal nomor 4  dari 19 siswa kelompok atas sebanyak 0 siswa yang 

menjawab dengan benar, sedangkan dari kelompok bawah dari 19 siswa ada 2 siswa 

yang menjawab dengan benar. Untuk butir soal nomor 11 dari kelompok atas ada 

16 siswa menjawab dengan benar dan dari kelompok bawah ada 2 siswa yang 

menjawab dengan benar.  

Dengan rumus yang sudah di jelaskan sebelumnya maka indeks diskriminasi 

(D) tiap butir soal adalah : 

(no 4) 𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=

0

19
−

2

19
= −0,1053 

(no 11) 𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=

16

19
−

2

19
= 0,7368 

Dari perhitungan maka diketahui nilai D untuk butir soal nomor 4 adalah -

0,1053 atau sama dengan – 10,53%, dan nilai D untuk butir soal nomor 11 adalah 

0,7368 atau sama dengan 73,68%. Kemudian hasil daari perhitungan dibandingkan 

dengan hasil analisis menggunakan program ANATES. Untuk butir nomor 4 dan 

11 pada program ANATES didiapatkan nilai d sebesar -10,53 % untuk soal nomor 

4, dan 73,68% untuk nomor 10. Dari hasil tersebut maka hasil analisis program 

ANATES sesuai dengan rumus dan bisa dipercaya. 

Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan tafsir daya beda dengan 

kriteria sebagai berikut : 

0,00 – 0,20 = jelek 

0,21 – 0,40 = cukup 



0,41 – 0,70 = baik  

0,71 – 1,00 = baik sekali 

Negatif  = sangat tidak baik 

Mengacu pada tafsiran tersebut maka butir soal nomor 4 masuk pada kategori 

sangat tidak baik karena bernilai negatf. Untuk butir soal nomor 11 masuk kategori 

baik sekali. Tindak lanjut untuk butir soal nomor 11 adalah dengan menganalisis 

butir soal tersebut dari aspek efektivitas pengecoh, tingkat kesukaran dan validitas 

agar bisa dipastikan butir soal dapat digunakan kembali dengan atau tanpa 

perbaikan. Dari hasil analisis butir soal nomor 11 layak untuk disimpan untuk 

dijadikan bank soal agar bisa digunakan kembali pada tes berikutnya dengan catatan 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Tindak lanjut untuk butir soal nomor 4 adalah dengan menganalisis dari aspek 

validitas, efektivitas pengecoh dan tingkat kesukaran. Dari hasil analisis butir soal 

nomor 4 disarankan untuk diperbaiki dari segi pilihan jawaban pada butir soal, atau 

dibuang dan diganti dengan soal yang baru. 

Hasil keseluruhuan dari analisis daya pembeda menghasilkan, 4 soal masuk 

kategori cukup, 9 soal masuk kategori baik, 2 soal masuk kategori baik sekali. 

Untuk soal yang kategori jelek dan sangat jelek tidak ada. Dari 5 katgeori yang ada 

akan diberikan nilai analisis secara keseluruhan, masing-masing kategori akan 

bernilai 1 atau 0, dengan ketentuan soal kategori cukup, baik, baik sekali akan diberi 

nilai 1, dan soal dengan kategori jelek atau sangat jelek diberi nilai 0. 



5. Efektivitas Pengecoh 

Analisis efektivitas pengecoh mempunyai tujuan untuk mengetahui bekerja 

atau tidaknya pilihan-pilihan jawaban yang ada pada butir soal, bisa dilihat dengan 

menganalisa pola sebaran jawaban siswa. Pengecoh yang berhsil adalah pengecoh 

yang  memiliki kecenderungan untuk dipilih oleh siswa yang kurang menguasi 

materi. Jika pengecoh tidak dipilih sama sekali oleh siswa maka pengecoh tersbut 

dinyatakan gagal atau jelek.  

Angka yang menunjukan besaran efektivitas pengecoh adalah indeks 

efektivitas pengecoh. Indeks pengecoh bisa dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

𝐼𝑃 =  
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
𝑥 100%  

Keterangan:  

IP = indeks pengecoh 

P  = jumlah siswa yang memilih pengecoh 

N = jumlah siswa yang mengikuti ujian 

B = jumlah siswa yang mejawab benar pada soal tersebut 

N = jumlah alternative jawaban 

1 = bilangan tetap 

Sebagai contoh analisis efektivitas pengecoh pada butri soal pilihan ganda 

nomor 11 dikerjakan oleh 69 siswa kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan SMK 

N 1 Juwiring. Mempunyai alternative jawaban a, b, c, d, dan e. kunci jawaban butir 

soal tersebut adalah b. dari 69 siswa yang mengikuti tes ada 30 siswa yang 

menjawab dengan benar, 36 siswa menjawab salah, dan 3 siswa tidak memilih 

pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban a dipilih oleh 9 siswa, untuk pilihan 



jawaban b dipilih oleh 30 siswa, untuk pilihan jawaban c dipilih oleh 6 siswa, untuk 

pilihan jawaban d dipilih oleh 10 siswa, dan untuk pilihan jawaban e dipilih oleh 11 

siswa. 

Berikut perhitungan efektivitas pengecoh menggunakan rumus  

IP(a)  = 
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
𝑥 100%  

  =
9

(69−30)/(5−1)
𝑥 100% 

  =92,31% 

IP(c) =
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
𝑥 100% 

  =
6

(69−30)/(5−1)
𝑥 100%  

  =61,54 

IP(d) =
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
𝑥 100% 

  =
10

(69−30)/(5−1)
𝑥 100%  

  =102,56% 

IP(e) =
𝑃

(𝑁−𝐵)/(𝑛−1)
𝑥 100% 

  =
11

(69−30)/(5−1)
𝑥 100%  

  =112,82% 

Kemudian hasil perhitungan indeks pengecoh dibandingkan dengan kriteria 

berikut : 

Sangat baik  IP = 76% - 125%  

Baik   IP = 51% - 75% atau 126% - 150% 

Kurang baik IP = 26% - 50% atau 151% - 175% 

Jelek   IP = 0% - 25% atau 176% - 200% 

Sangat jelek  IP = lebih dari 200% 



Berikut contoh dari indeks pengeoch pada butir soal nomor 11 bisa dilihat 

pada tabel 6 berikut. 

Tabel 5. tabel indeks pengecoh butir soal nomor 11 

Alternative 

jawaban 
A B C D E 

Jumlah jawaban 

siswa 
9 30 6 10 11 

Indeks pengecoh 92,31% ** 61,54% 102,56% 112,82% 

Kualitas 

pengecoh 
++ ** + ++ ++ 

kategori 
Sangat 

baik 
Kunci Baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

Setelah dilakaukan perbandingan antara hasil perhitungan dengan hasil 

analisis program ANATES hasilnya sama , maka dapat disimpulkan hasil analisis 

efektifitas pengecoh menggunakan program ANATES bisa dipercaya. Selanjutnya 

dari hasil pengkategorian pilihan jawaban pada butir soal nomor 11, hasil tersebut 

dihitung guna mengetahui efektivitas pengecoh pada soal tersebut. Untuk butir soal 

dengan kategori cukup baik, baik, atau sangat baik bernilai 1. Untuk butir soal 

dengan kategori kurang baik dan tidak baik bernilai 0. Tabel 7 menunjukan kategori 

fungsi distractor. 

Tabel 6. kategori fungsi distractor 

Jumlah pengecoh 

yang berfungsi 

Efektivitas pengecoh keterangan 

0 Tidak baik dibuang 

1 Kurang 

2 Cukup Revisi 

3 Baik Masuk bank soal 

4 Sangat baik 



Tabel 7 tersebut merupakan diadaptasi dari skala likert. Ada lima ketgori 

yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Berdasar tabel 

diatas maka pengecoh nomor 11 dikategorikan sangat baik dengan rincian yang bisa 

dilihat pada tabel 8. 

Tabel 7. Kategori efektivitas pengecoh 

Jawaban A B C D E 

Total kategori 
Kategori 

Sangat 

baik 

Kunci 

jawaban 
Baik  

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Likert 1 ** 1 1 1 4 
Sangat 

baik 

Tindak lanjut yang dilakukan pada butir soal nomor 11 adalah menyimpan 

soal tersebut ke dalam bank soal agar bisa digunakan pada tes berikutnya, dengan 

catatan butir soal sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk soal dengan 

efektivitas pengecoh dengan kategori cukup, ditinjau kembali untuk direvisi dengan 

mengganti pengecoh yang dikategorikan cukup.  

Secara keseluruhan analisis efektivitas pengecoh menghasilkan 5 soal dengan 

kategori sangat baik, 2 soal dengan kategori baik, 4 soal dengan kategoti cukup 

baik, 3 soal dengan kategori kurang baik, dan 1 soal dengan kategori tidak baik. 

Perlu adanya peningkatan pada butir soal dengan kategori cukup baik supaya 

direvisi pengecohnya agar bisa digunakan kembali. Untuk soal dengan kategori 

tidak baik sebaiknya diganti karena terlalu mencolok sehingga tidak dipilih oleh 

siswa. 

Butir soal akan diberi nilai 1 jika dikategorikan sangat baik, baik, dan cukup 

baik. Untuk butir soal dengan kategori kurang baik dan tidak baik akan diberi nilai 



0. Nilai ini digunakan untuk memberikan nilai aspek efektivitas pengecoh yang 

selanjutnya akan digunakan untuk mentukan kualitas butir soal secara keseluruhan. 

6. Kualitas butir soal 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, patokan awal dari analisis 

kualitas butir soal ini adalah pada uji validitas soal, jika butir soal dinyatakan valid 

maka butir soal tersebut sah sebagai soal dan bisa dilakukan uji lainya seperti uji 

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

karena masuk kedalam nilai perangkat soal bukan butir soal maka tidak masuk pada 

penilaian ini. 

Untuk kategori butir soal yang bisa digunakan kembali dengan revisi atau 

tanpa revisi akan diberi nilai 1, dan untuk butir soal yang tidak bisa digunakan 

kembali akan bernilai 0. Untuk lebih bisa dilihat pada tabel 9 tentang hasil analisis 

butir soal.  

  



 

Tabel 8. Hasil analisis butir Soal 

No Aspek Kategori 0/1 Nomor Jumlah 

1 Validitas 

Valid 1 
2,3,5,7,8,10,11,15, 

 20, 24, 25, 28, 31, 32, 33 
15 

Tidak 

Valid 
0 

1,4,9,12,13, 14,16,  

17, 18, 19, 21, 22, 23,  

26, 27, 29, 30,34, 35,  

36, 37, 38, 39, 40 

25 

2 
Daya 

Pembeda 

Baik 

sekali, 

Baik, 

Cukup 

1 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11,  

15, 20, 24, 25, 28, 31, 32, 33 
15 

Jelek, 

Sangat 

Jelek 

0 - 0 

3 
Tinngkat 

Kesukaran 

Sedang 1 5,7,8,11,15,25,28, 32 8 

Mudah,su

kar 
0 2,3,10,24,20,31,33 7 

4 
Efektivitas 

Pengecoh 

Sangat 

baik, baik, 

cukup 

1 5,7,11,32,33,8,20, 10,25,28,31 11 

Kurang 

baik, tidak 

baik 

0 2,3,15,24 4 

 

Untuk aspek relibilitas perangkat soal mempunyai nilai 0,7 sehingga masuk 

kategori perangakat soal yang tinggi. 

Berdasarkan hasil keseluruhan analisis butir soal pilihan ganda ujian akhir 

semester genap mata pelajaran Infrastruktur Jaringan kelas  XI Teknik Komputer 

dan Jaringan di SMK N 1 Juwiring tahun ajaran 2018/2019 dilihat dari hasil analisis 

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

diperlukan tindak lanjut untuk butir soal tersebut. 



Syarat awal dari soal bisa digunakan atau tidak dilihat dari segi validitasnya. 

Jika validitas soal terpenuhi maka butir soal tersebut bisa dilakukan pengujian 

dengan uji yang lain sehingga diketahui kualitas dari soal tersebut, dan butir soal 

yang dinyatakan valid akan bernilai 1 pada penilaian kualitas butir soal. Sebaliknya 

jika soal dinyatakan tidak valid maka soal tersebut tidak sah, dan butir soal tersebut 

akan diberi nilai -3 pada penilaian kualitas butir soal. 

Butir soal dengan kualitas sangat baik jika butir soal tersebut mendapatkan 

nilai 4 pada penilaian kualitas butir soal. Butir soal dengan kualitas baik apabila 

mendapatkan nilai 3 pada penilaian kualitas butir soal. Butir soal dengan kualitas 

cukup apabila mendapatkan nilai 2 pada penilaian kualitas butir soal. Butir soal 

dengan kualitas tidak baik jika butir soal tersebut mendapatkan nilai ≤ 1 pada 

penilaian kualitas butir soal. 

Berdasarkan hasil penilaian kualitas butir soal, maka soal dengan kualitas 

sangat baik sebaiknya disimpan agar bisa digunakan kembali pada tes selanjutnya. 

Butir soal dengan kualitas baik dan cukup bisa digunakan kembali dengan 

memperbaiki soal berdasarkan kekurangan pada aspek yang belum terpenuhi pada 

kualitas butir soal. Butir soal dengan kualitas tidak baik sebaiknya diganti dengan 

butir soal yang baru.  

Berdasarkan hasil analisis kualitas butir soal pada setiap aspek, maka 

didapatkan hasil kualitas butir soal secara keseluruhan ( lebih lengkapnya pada 

lampiran 13). Brikut tabel 10 tentang hasil analisis kualitas butir soal secara 

keseluruhan 



 

Tabel 9. Kualitas butir soal 

No kategori No butir Jml % Revsi Disimpan 

1 Sangat 

baik 

5,7,8,11,25,28, 32, 7 17,5% Tidak 

perlu 

ya 

2 Baik 10,15,20,31,33 5 12,5% Revisi Belum 

3 Cukup 2,3,24 3 7,5% Revisi Belum 

4 Tidak baik 1,4,6,9,12,13,14,16, 

17,18,19,21,22,23, 

26,27,29,30,34,35, 

36,37,38,39,40 

25 62,5% Dibuang Tidak 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka kualitas perangkat soal Administrasi 

Infrastruktur Jaringan dinyatakan kurang baik karena 62,5% atau setara dengan 25 

soal tidak bisa digunkan kembali, dan hanya 37,5% atau setara dengan 15 soal yang 

bisa digunakan kembali dengan atau tanpa revisi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian kali ini ada keterbatasan beberapa kendala atau keterbatasan yang 

ditemui, diantaranya : 

1. Program ANATES dalam mengkategorikan hasil analisis kualitas butir soal 

yang tidak mencantumkan sumber dalam penentuan kategori tersebut 

sehingga perlu dilakukan pembuktian dengan teori yang ada dibuku. Pada 

aspek validitas yang hrus dicocokan dengan teori dari Arikunto, (2016:89), 

pada aspek tingkat kesukaran yang perlu dibuktikan dengan pendapat dari 

Farida (2017:156), serta pada aspek daya pembeda  dilakukan pembuktian 

dengan pendapat dari Arikunto (2016:232). 



2. Peneliti hanya memberikan saran soal mana saja yang harus direvisi dan soal 

yang perlu dibuang oleh guru. belum ada pembuatan soal dari hasil analisis 

kualitas butir soal dan dibuktikan kembali apakah kualitasnya sudah sesuai 

atau belum karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. 

 


