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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Evaluasi  

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” 

dalam bahasa arab “al-Taqdir” dalam bahasa indonesia berarti “penilaian”. 

Akar katanya adalah “value” dalam bahasa arab “al-Qimah” dalam bahasa 

indonesia berarti “nilai”. Adapun dari segi istilah, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown bahwa evaluasi itu 

menunjuk kepada atau mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
12

  

Evaluasi merupakan pengambilan keputusan berdasarkan hasil 

pengukuran dan standar kriteria. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua 

kegiatan yang berkesinambungan. Evaluasi dilakukan setelah dilakukan 

pengukuran dan keputusan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran 

dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat dua kegiatan dalam 

melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran dan membuat keputusan 

dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriterianya. Dalam 

program pendidikan, penilaian baru dapat dilakukan setelah dilakukan 

pengukuran atas berbagai komponen program pendidikan. Evaluasi 

diharapkan akan menjadi umpan balik untuk program yang telah dijalankan 

                                                           
12

 Anas Sudijono ,Op. Cit., hlm. 1  



11 
 

(feedback) dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan 

program di masa yang akan datang (feedforward).
13

  

a. Tujuan evaluasi 

Secara umum, tujuan evaluasi dalam pendidikan ada dua, yaitu: 

1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan 

sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang 

dialami oleh para peserta didik, setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan 

umum dari evaluasi dalam pendidikan adalah untuk memperoleh data 

pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai dimana tingkat 

kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian 

tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh proses 

pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran 

yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka 

waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan 

adalah untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektifitas 

mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau 

dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan 

oleh peserta didik.
14

 

 

                                                           
13

 Purwanto. Evaluasi Hasil belajar. Yokyakarta: Pustaka Belajar. 2011. hlm. 1-2  
14

 Anas Sudijono, Op. Cit. hlm. 16  



12 
 

b. Kegunaan evaluasi pendidikan 

Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi 

dalam bidang pendidikan adalah: 

1) Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi 

tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan 

program pendidikan. 

2) Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara 

program pendidikan yang telah dirumuskan, dengan tujuan yang 

hendak dicapai.. 

3) Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, 

penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang 

lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-

citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.
15

 

B. Tes  

Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh evaluator 

terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Alat yang digunakan sebagai sarana 

untuk menentukan nilai adalah tes. Tes pada umumnya digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 

berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan pendidikan 

dan pengajaran.
16

  

Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa perancis kuno “testum” 

dengan arti “piring untuk menyisihkan logam-logam mulia”. Dalam bahasa 
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Inggris ditulis dengan test yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

dengan “tes”, “ujian” atau “percobaan”. Dalam bahasa Arab “imtihan”. 

Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan 

uraian diatas, yaitu istilah test, testing, tester dan testee, yang masing-masing 

mempunyai pengertian yang berbeda. Test adalah alat atau prosedur yang 

dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian, tester artinya orang 

yang melakukan tes, atau pembuat tes, atau eksperimentor, yaitu orang yang 

sedang melakukan percobaan. Sedangkan testee adalah pihak yang sedang 

dikenai tes atau pihak yang sedang dikenai percobaan.
17

 

Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah 

cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam 

rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab), atau perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh 

testee, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau 

prestasi testee; nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang 

dicapai oleh testee lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.
18

 

a. Tujuan tes 

1) Memperoleh umpan balik terhadap hasil pembelajaran. 

2) Memperbaiki kurikulum dan program pendidikan. 

3) Meningkatkan motivasi siswa. 

4) Melaksanakan diagnosis dan remedial. 
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5) Melakukan penempatan. 

6) Melakukan seleksi. 

7) Mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
19

  

b.  Fungsi tes 

Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki tes, yaitu: 

1) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini 

tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang 

telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu 

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.
20

  

C. Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar 

diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai.
21

 

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Tugas 

melakukan evaluasi terhadap alat pengukuran yang telah digunakan untuk 

mengukur keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya dilupakan oleh 

evaluator.
22
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Pada umumnya, analisis butir soal dirancang dengan tujuan untuk 

mengetahui cacat dalam butir tes sehingga dapat diperbaiki sebelum 

digunakan pada tes berikutnya, serta untuk menemukan soal yang terlalu 

mudah atau terlalu sukar untuk dijawab sehingga soal-soal itu dapat diganti 

dengan butir soal yang lain.
23

 

Analisis butir soal dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun secara 

kuantitatif. 

a. Analisis butir soal secara kualitatif 

   Dalam analisis butir soal secara kualitatif digunakan format 

penelaahan soal. Biasanya hal-hal yang ditelaah dalam analisis kualitatif 

adalah hal-hal terkait materi soal, terkait konstruksi soal dan kaitannya 

dengan bahasa serta budaya di masyarakat tempat soal itu dibuat.
24

 

 Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis 

butir soal secara kualitatif, diantaranya adalah teknik moderator dan teknik 

panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya 

terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir 

soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru 

yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun/pengembang kurikulum, 

ahli penilaian, ahli bahasa, berlatar belakang psikologi. Teknik ini sangat 

baik karena setiap butir soal dilihat secara bersama-sama berdasarkan 

kaidah penulisannya. Di samping itu, para penelaah dipersilakan 

mengomentari/memperbaiki berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Setiap 
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komentar/masukan dari peserta diskusi dicatat oleh notulis. Setiap butir 

soal dapat dituntaskan secara bersama-sama, perbaikannya seperti apa. 

Namun, kelemahan teknik ini adalah memerlukan waktu lama untuk 

mendiskusikan setiap satu butir soal.
25

 

 Teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang 

setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu 

ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, kebenaran kunci 

jawaban/pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. 

Caranya adalah beberapa penelaah diberikan: butir-butir soal yang akan 

ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penilaian/ penelaahannya. Pada 

tahap awal para penelaah diberikan pengarahan, kemudian tahap 

berikutnya para penelaah berkerja sendiri-sendiri di tempat yang tidak 

sama. Para penelaah dipersilakan memperbaiki langsung pada teks soal 

dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir 

soalnya yang kriterianya adalah: baik, diperbaiki, atau diganti. Secara ideal 

penelaah butir soal di samping memiliki latar belakang materi yang 

diujikan, beberapa penelaah yang diminta untuk menelaah butir soal 

memiliki keterampilan, seperti guru yang mengajarkan materi itu, ahli 

materi, ahli pengembang kurikulum, ahli penilaian, psikolog, ahli bahasa, 

ahli kebijakan pendidikan, atau lainnya.
26 

 Dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format 

penelaahan soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur 
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pelaksanaannya. Format penelaahan soal digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis setiap butir soal. Format penelaahan soal yang dimaksud 

adalah format penelaahan butir soal: uraian, pilihan ganda, tes perbuatan 

dan instrumen non-tes.
27

 Dengan adanya format penelaahan tersebut maka 

para penelaah dapat dengan mudah menganalisis setiap butir soal ujian. 

Para penelaah perlu memperhatikan petunjuk pengisian formatnya, adapun 

petunjuknya sebagai berikut; menganalisis setiap butir soal berdasarkan 

semua kriteria yang tertera didalam format, memberikan tanda ceklis (  ) 

bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria, memberikan tanda 

silang (X) bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria dan 

kemudian tuliskan alasan atau catatan pada teks soal dan perbaikannya. 

b. Analisis butir soal secara kuantitatif 

 Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan 

butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. 

Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan.
28

 

1) Validitas item 

Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang 

dimiliki oleh sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari tes sebagai suatu totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya 

diukur lewat butir item tersebut. Eratnya hubungan antara butir item 

dengan tes hasil belajar sebagai suatu totalitas itu kiranya dapat 

dipahami dari kenyataan, bahwa semakin banyak butir-butir item yang 
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dapat dijawab dengan betul oleh testee, maka skor-skor total hasil tes 

tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit butir-butir 

item yang dapat dijawab dengan betul oleh testee, maka skor-skor 

total hasil tes tersebut akan semakin rendah atau semakin menurun. 

Pernyataan tersebut merupakan petunjuk bahwa semakin besar 

“dukungan” yang diberikan oleh butir-butir item (sebagai bagian tak 

terpisahkan dari tes) terhadap tes hasil belajar (sebagai suatu totalitas), 

maka tes tersebut akan semakin dapat menunjukkan 

“kemantapannya”. Sebaliknya, semakin kecil “dukungan” yang 

diberikan oleh masing-masing butir item terhadap tes sebagai suatu 

totalitas, maka tes menjadi semakin “kurang mantap”.
29

 Dengan 

demikian kiranya cukup jelas bahwa sebutir item dapat dikatakan 

telah memiliki validitas yang tinggi atau dapat dinyatakan valid 

apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki 

kesesuaian dengan skor totalnya. Sebaliknya, apabila skor pada butir 

item tidak memiliki kesesuaian atau rendah dari skor totalnya maka 

butir item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Dapat kita pahami bahwa sebenarnya validitas tes itu akan 

sangat dipengaruhi oleh, atau sangat tergantung pada validitas yang 

dimiliki oleh masing- masing butir item yang membangun tes tersebut. 

Makna yang terkandung dalam pernyataan itu lebih lanjut adalah, 

bahwa validitas tes itu akan dapat diketahui dengan jalan melihat 
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besar kecilnya dukungan yang diberikan oleh masing-masing butir 

item yang bersangkutan terhadap tes sebagai keseluruhan.
30

  

Seperti halnya untuk mengetahui validitas soal secara umum, 

validitas soal antara lain dapat kita cari dengan menghitung koefisien 

korelasi product moment. Perhitungan ini dilandasi oleh korelasi antar 

item, yaitu korelasi antara suatu item dengan item yang lain. Selain 

dihitung melalui perhitungan koefisien korelasi product moment juga 

dapat dihitung melalui perhitungan korelasi point biserial. Bedanya 

dengan korelasi product moment, koefisien korelasi point biserial 

menghitung korelasi butir total, yaitu suatu koefisien korelasi yang 

berguna untuk mengetahui kemampuan butir soal dalam mengukur 

perbedaan individual dalam hal pengetahuan, kecakapan, atau sifat-

sifat kepribadian. Dalam hal ini setiap butir tes dikotomi (salah=0, 

benar=1) dikorelasi dengan skor total tes personal.
31

 

2) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu 

instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu 

tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Suatu tes dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil 

yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau 

kesempatan yang berbeda.
32

 Beberapa ahli memberikan batasan 

reliabilitas, menurut Thorndike dan Hagen, reliabilitas berhubungan 
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dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, 

kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat seandainya dilakukan 

pengukuran berulang. Hopkins dan Antens menyatakan reliabilitas 

sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan 

berulang baik satu subjek maupun sejumlah subjek.
33

 Nana sudjana, 

reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian 

tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Banyak metode yang dapat dipilih untuk menguji reliabilitas. 

Metode-metode itu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok berdasarkan perbedaannya dalam mendefinisikan 

reliabilitas. Yang pertama reliabilitas adalah kestabilan hasil 

pengukuran apabila THB diujikan beberapa kali (external stability). 

Reliabilitas sebagai stabilitas eksternal ini memandang bahwa THB 

dikatakan reliabel apabila diujikan bebeapa kali akan memberikan 

hasil pengukuran yang relative konsisten. Yang tergolong dalam 

kelompok ini adalah metode tes ulang dan metode paralel. Yang 

kedua reliabilitas merupakan konsistensi internal hasil pengukuran 

butir-butir THB. Metode yang dapat digunakan dalam kelompok ini 

adalah metode Flanagan, Rulon, Kuder-Richardson, Hoyt, dan Alpha 

Cronbach.
34
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Uji reliabilitas tes dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

antara lain: 

a) Tes dapat memberikan hasil yang relatif tetap terhadap sesuatu 

yang diukur. 

b) Jawaban peserta didik terhadap butir-butir tes secara relatif tetap 

c) Hasil tes diperiksa oleh siapapun juga akan menghasilkan skor 

yang kurang lebih sama.
35

 

3)    Tingkat kesukaran soal 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini umumnya 

dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 – 1,00. 

Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil 

hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki tingkat 

kesukaran 0,00 artinya bahwa tidak ada peserta tes yang menjawab 

benar dan bila memiliki tingkat kesukaran 1,00 artinya bahwa semua 

peserta tes menjawab benar.
36

 

Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru 

sebagai pembuat soal. Persoalan yang penting dalam melakukan 
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analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria 

soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Ada beberapa 

pertimbangan dalam penentuan proporsi jumlah soal kategori mudah, 

sedang,dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya 

keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. 

Pertimbangan kedua adalah perbandingan antara soal mudah-sedang-

sukar bisa dibuat 3-4-3. Artinya, 30% soal kategori mudah, 40% soal 

kategori sedang, dan 30% soal kategori sukar. Misalnya, dari 60 

pertanyaan pilihan ganda terdapat 18 soal kategori mudah, 24 soal 

kategori sedang, dan 18 soal kategori sukar. Perbandingan lain yang 

termasuk sejenis dengan proporsi diatas misalnya 3-5-2. Artinya, 30% 

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

sukar.
37

 

4)   Daya pembeda 

Yang dimaksud dengan daya pembeda suatu tes soal adalah 

bagaimana kemampuan soal itu untuk membedakan siswa-siswa yang 

termasuk kelompok pandai (upper group) dengan siswa-siswa yang 

termasuk kelompok kurang (lower group).
38

 Artinya, bila soal tersebut 

diberikan kepada anak yang mampu, hasilnya menunjukkan prestasi 

yang tinggi; dan bila diberikan kepada siswa yang lemah, hasilnya 

rendah. Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda apabila tes 

tersebut, jika diujikan kepada anak berprestasi tinggi, hasilnya rendah, 
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tetapi bila diberikan kepada anak yang lemah, hasilnya lebih tinggi. 

Atau bila diberikan kepada kedua kategori tersebut hasilnya sama saja. 

Dengan demikian, tes yang tidak memilik daya pembeda, tidak akan 

menghasilkan gambaran hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa 

yang sebenarnya.
39

  

5)   Fungsi distraktor 

Option atau alternatif jumlahnya berkisar antara tiga sampai 

dengan lima buah, dan dari kemungkinan-kemungkinan jawab yang 

terpasang pada setiap butir item itu, salah satu di antaranya adalah 

merupakan jawaban betul (= kunci jawaban), sedangkan sisanya 

adalah merupakan jawaban salah. Jawaban-jawaban salah itulah yang 

biasa dikenal dengan istilah distraktor (pengecoh).
40

 Analisis butir 

soal juga dilaksanakan dengan memperhatikan pengecoh. Suatu pilhan 

jawaban yang mengecoh (bukan kunci) dapat dikatakan berfungsi 

apabila pengecoh tersebut minimal dipilih oleh 5% peserta tes/siswa.
41

 

Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap butir item itu 

adalah, agar dari sekian banyak testee yang mengikuti tes hasil belajar 

ada yang tertarik untuk memilihnya, sebab mereka menyangka bahwa 

distraktor yang mereka pilih itu merupakan jawaban betul. 

Menganalisis fungsi distraktor sering dikenal dengan istilah lain, 

yaitu: menganalisis pola penyebaran jawaban item. Adapun yang 

dimaksud dengan pola penyebaran jawaban item ialah suatu pola yang 
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dapat menggambarkan bagaimana testee menentukan pilihan 

jawabnya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawab yang telah 

dipasangkan pada setiap butir item.
42

  

Yang dimaksud dengan pola jawaban diatas adalah distribusi 

testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan 

ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya 

testee yang memilih pilihan jawaban a, b, c, atau d yang tidak memilih 

pilihan manapun. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah 

pengecoh (distraktor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau 

tidak. Pengecoh yang tidak dipilh sama sekali oleh testee berarti 

bahwa pengecoh itu jelek, terlalu menyolok menyesatkan. Sebaliknya 

sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila 

distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-

pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai 

bahan.
43

   

D.  Penelitian yang Relevan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, penelitian ini relevan dengan penilitian yang dilakukan oleh:   

1. Masrurah dkk, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Semarang,  

dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara kualitatif 75% 

soal sudah dapat digunakan, <10% soal terbuang. Dari segi kuantitatif, 

soal SMA yang digunakan sudah valid, memiliki reliabilitas tinggi, 
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indeks kesukaran sedang, dan sebagian besar distraktor sudah berfungsi. 

Secara keseluruhan, untuk soal SMA 40% soal dapat dipakai, 42% soal 

masih perlu direvisi, dan 18% soal dibuang, Sedangakan untuk soal MA 

40% soal perlu direvisi dan 60% soal tidak dapat digunakan/dibuang.
44

 

2. Iswatul Hasanah, dkk, dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Riau dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dari 40 soal terdapat 97,5% telah 

sesuai dengan indikator dan 2,5% tidak sesuia dengan indikator. Hasil 

penelitian dari segi distribusi jenjang ranah kognitif terdapat 

perbandingan C1 : C2 : C3 : C4 : C5  yaitu sebesar 15% : 45% : 40% : 

0% : 0%. Hasil analisis dari tingkat kesukaran didapatkan 12,5% soal 

mudah, 82,5% sedang dan 5% sukar. Dilihat dari daya beda, 2,5% 

memiliki daya beda jelek sekali, 15% memiliki daya beda jelek, 32,5% 

memiliki daya beda cukup dan 50% memiliki daya beda baik. Ditinjau 

dari efektivitas pengecoh 42,5% memiliki pengecoh yang berfungsi 

dengan baik dan 57,5% tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Analisis validitas butir soal diperoleh 85% dinyatakan valid dan 15% 

dinyatakan tidak valid. Reliabilitas tes diperoleh r11 = 0,86. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh tes ini dapat dikatakan memiliki kualitas yang 
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rendah dengan klasifikasi penerimaan kembali butir soal 27,5% soal 

diterima, 70% diperbaiki, dan 2,5% ditolak.
45

 

3. Ata Nayla Amalia dan Ani Widayati, Program Studi Pendidikan 

Akuntansi UNY, dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) 

Berdasarkan validitas butir soal yang valid sebesar 87,5% untuk soal seri 

A; 95% untuk soal seri B; 75% untuk soal seri C; 82,5% untuk soal seri 

D; dan 75% untuk soal seri E. (2) Berdasarkan reliabilitas soal, soal 

tersebut memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi yaitu soal seri A 

sebesar 0,833; soal seri B sebesar 0,843; soal seri C sebesar 0,803; soal 

seri D sebesar 0,785; dan soal seri E sebesar 0,768. (3) Berdasarkan 

tingkat kesukaran, soal dengan tingkat kesukaran sedang adalah 62,5% 

untuk soal seri A; 70% untuk soal seri B; 65% untuk soal seri C; 52,5% 

untuk soal seri D; dan 47,5% untuk soal seri E. (4) Berdasarkan daya 

pembeda, soal dengan daya pembeda baik yaitu 55% untuk soal seri A; 

60% untuk soal seri B; 57,5% untuk soal seri C; 55% untuk soal seri D; 

dan 57,5% untuk soal seri E. (5) Berdasarkan efektivitas penggunaan 

distractor, soal dengan distractor yang berkualitas sangat baik sebesar 

62,5% untuk soal seri A; 37,5% untuk soal seri B; 40% untuk soal seri C; 

50% untuk soal seri D; dan 35% untuk soal seri E.
46

 

Adapun perbedaan penelitian dengan peniliti lakukan adalah: 

1. Adanya perbedaan lokasi penelitian dengan peneliti lakukan. 
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2. Peneliti melakukan analisis butir soal secara kualitatif dari segi materi, 

konstruksi dan bahasa. 

3. Peneliti melakukan analisis butir soal dari segi distribusi jenjang ranah 

kognitif taksonomi Bloom. 

E. Konsep Operasional 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan meliputi: survei sekolah yang bersangkutan, pengajuan 

surat pra riset, pengajuan judul skripsi, permohonan pembimbing, 

pembuatan proposal, perizinan penelitian. 

2. Tahap pengumpulan data meliputi: meminta perangkat soal ujian semester 

ganjil mata pelajaran kimia kelas X tahun pelajaran 2015/2106, 

mengumpulkan lembar jawaban siswa ujian semester ganjil mata 

pelajaran kimia kelas X tahun pelajaran 2015/2016 yang sudah dikoreksi, 

dan meminta perangkat pembelajaran guru mata pelajaran kimia kelas X. 

Adapun analisis yang akan dilakukan adalah: 

a.  Analisis secara kualitatif 

Teknik yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu teknik 

panel. Adapun caranya adalah beberapa penelaah diberikan: 

1) Butir-butir soal yang akan ditelaah. 

2) Format penelaahan. 

Pada tahap awal para penelaah diberikan pengarahan, kemudian 

tahap berikutnya para penelaah berkerja sendiri-sendiri ditempat yang 
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tidak sama. Para penelaah dipersilahkan memperbaiki langsung pada 

teks soal dan memberikan komentarnya pada setiap butir soal. 

Secara ideal penelaah butir soal disamping memiliki latar 

belakang materi yang diujikan, beberapa penelaah yang diminta untuk 

menelaah butir soal memiliki keterampilan seperti: 

1) Guru yang mengajarkan materi tersebut 

2) Lulusan dari sarjana pendidikan kimia atau mempunyai akta IV  

3) Ahli bahasa 

Dalam analisis butir soal secara kualitatif biasanya hal-hal yang 

ditelaah adalah hal-hal yang terkait dari segi materi, konstruksi dan 

bahasa.  

Adapun dari segi materi aspek yang ditelaah adalah: 

1) Soal sesuai dengan indikator. 

2) Materi yang dinyatakan sesuai dengan komposisi (urgensi, 

relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi). 

3) Pilihan jawaban homogen dan logis. 

4) Hanya ada satu kunci jawaban. 

Adapun dari segi konstruksi aspek yang ditelaah adalah: 

1) Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. 

2) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja.  

3) Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. 
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4) Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

5) Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. 

6) Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. 

7) Panjang pilihan jawaban relatif sama. 

8) Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan ”semua jawaban di 

atas salah/ benar" dan sejenisnya. 

9) Pilihan jawaban yang berbentuk angka/ waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. 

10) Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

Adapun dari segi bahasa aspek yang ditelaah adalah: 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

2) Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

3) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. 

4) Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. 

5) Kalimat soal tidak menyalin/menjiplak persis suatu teks bacaan 

6) Kalimat dalam pokok soal tidak menyinggung pribadi seseorang, 

suku, ras, dan agama. 

b. Analisis secara kuantitatif; validitas butir soal, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda dan fungsi distraktor (pengecoh). 

3. Tahap penyelesaian, yaitu pengolahan data yang meliputi penganalisisan 

butir soal secara kualitatif dan kuantitatif, serta penyusunan laporan. 
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4. Bagan prosedur penelitian 
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Gambar.II.1. Bagan Prosedur Penelitian 
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