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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada soal ujian 

semester ganjil mata pelajaran kimia kelas X di SMA dan MA Kecamatan 

Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Soal ujian semester ganjil mata pelajaran kimia kelas X di SMA N 1 

Tebingtinggi Timur tahun pelajaran 2015/2016 terdapat 5 soal yang tidak 

sesuai dari segi kualitatif, yaitu 1 soal yang tidak sesuai dengan aspek 

materi,  3 soal yang tidak sesuai dengan aspek konstruksi dan 1 soal yang 

tidak sesuai dengan aspek materi dan konstruksi. Sedangkan soal ujian 

semester ganjil mata pelajaran kimia kelas X di MA Darun Na’im Sungai 

Tohor terdapat 7 soal yang tidak sesuai dari segi kualitatif, yaitu 1 soal 

yang tidak sesuai dengan aspek materi dan 6 soal yang tidak sesuai dengan 

aspek konstruksi. 

2. Selanjutnya dari segi kuantitatif soal ujian semester ganjil mata pelajaran 

kimia kelas X di SMA N 1 Tebingtinggi Timur ditinjau dari validitas butir 

soal terdapat 20 soal (50%) dinyatakan valid dan 20 soal (50%) dinyatakan 

tidak valid. Ditinjau dari reliabilitas mempunyai nilai sebesar 0,5227. 

Berdasarkan tingkat kesukaran soal terdapat 10 soal (25%) berkategori 

mudah dan 30 soal (75%) berkategori sedang. Dari segi daya beda soal 

terdapat 1 soal (2,5%) berkategori baik, 9 soal (22,5%) berkategori cukup, 
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29 soal (72,5%) berkategori jelek dan 1 soal (2,5%) berkategori sangat 

jelek. Berdasarkan fungsi distraktor terdapat 71 pengecoh (44,375%) 

berfungsi sangat baik, 62 pengecoh (38,75%) berfungsi baik, 17 pengecoh 

(10,625%) berfungsi kurang baik dan 10 pengecoh (6,25%) berfungsi 

jelek. Sedangkan dari segi kuantitatif soal ujian semester ganjil mata 

pelajaran kimia kelas X di MA Darun Na’im Sungai Tohor ditinjau dari 

validitas butir soal terdapat 15 soal (37,5%) yang dinyatakan valid dan 

terdapat 25 soal (62,5%) yang dinyatakan tidak valid. Ditinjau dari 

reliabilitas mempunyai nilai sebesar 0,8853. Berdasarkan tingkat 

kesukaran terdapat 20 soal (50%) berkategori mudah dan 20 soal (50%) 

yang berkategori sedang. Dari segi daya beda soal terdapat 14 soal (35%) 

berkategori baik, 16 soal (40%) berkategori cukup dan 10 soal (25%) 

berkategori jelek. Berdasarkan fungsi distraktor terdapat 101 pengecoh 

(63,125%) berfungsi sangat baik, 51 pengecoh (31,875%) berfungsi baik, 

6 pengecoh (3,75%) berfungsi kurang baik dan 2 pengecoh (1,25%) 

berfungsi jelek. 

3. Kualitas soal yang dilihat dari distribusi jenjang ranah kognitif taksonomi 

bloom soal ujian semester ganjil mata pelajaran kimia kelas X di SMA N 

Tebingtinggi Timur terdapat 6 soal (15%) berkategori C1 (pengetahuan), 

20 soal (50%) berkategori C2 (pemahaman), 11 soal (27,5%) berkategori 

C3 (aplikasi) dan 3 soal (7,5%) berkategori C4 (analisis). Sedangkan untuk 

soal ujian semester ganjil mata pelajaran kimia kelas X di MA Darun 

Na’im Sungai Tohor terdapat 7 soal (17,5%) berkategori C1 
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(pengetahuan), 21 soal (52,5%) berkategori C2 (pemahaman), 10 soal 

(25%) berkategori C3 (aplikasi) dan 2 soal (5%) berkategori C4 (analisis). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis butir soal yang telah dilakukan di SMA/MA 

kecamatan Tebingtinggi Timur pada mata pelajaran kimia kelas X, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya guru melakukan analisis butir soal sebelum soal diberikan 

kepada siswa baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

2. Diharapkan pada guru dalam membuat soal, sebaiknya indikator soal 

yang digunakan lebih spesifik agar lebih mengukur tujuan yang dicapai. 

3. Dalam membuat soal sebaiknya soal materi ruang lingkup kimia 

dikurangi  

4. Setelah dilakukan analisis butir soal, untuk semester ganjil yang 

menggunakan kurikulum 2013 sebaiknya materi sampai pada ikatan 

kimia. 

5. Dalam melakukan analisis butir soal peneliti mendapatkan kendala dalam 

melakukan penelitian yaitu sulitnya untuk mencari validator atau 

penelaah, untuk selanjutnya peneliti sarankan sebaiknya untuk mencari 

validator atau penelaah haruslah validator yang mau dan bisa untuk 

membantu menelaah soal-soal yang akan dianalisis. 

 


