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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis soal yang telah dilakukan terhadap soal ujian semester genap

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X tahun ajaran 2016/2017 di

SMA Negeri 5 Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan materi, terdapat 10 butir soal (20%) yang tidak memenuhi

kriteria pengecoh harus berfungsi.

2. Berdasarkan konstruksi, menunjukkan hasil yang kurang baik, karena masih

terdapat soal yang tidak memenuhi kriteria pada aspek konstrusksi yaitu

sebesar 14 butir soal (28%).

3. Berdasarkan bahasa/budaya, sebanyak 13 soal (26%) berkualitas kurang baik

karena tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam aspek bahasa/budaya,

sehingga masih perlu untuk diperbaiki kembali.

4. Hasil analisis butir soal dilihat dari validitasnya, sebanyak 60% soal yang

valid dan 40% soal yang dinyatakan tidak valid.

5. Berdasarkan reliabilitas, diketahui bahwa soal ujian semester genap memiliki

reliabilitas sebesar 0,76% sehingga dapat dinyatakan bahwa soal ujian

semester genap mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X di SMA

Negeri 5 memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.
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6. Hasil analisis soal berdasarkan tingkat kesukaran, terdapat 23 soal (46%) yang

termasuk dalam kategori sangat mudah, 14 soal (28%) yang termasuk dalam

kategori mudah dan sebanyak 13 soal (26%) yang termasuk dalam kategori

sedang.

7. Hasil analisis soal yang ditinjau dari daya pembeda, sebanyak 10 soal (20%)

memiliki daya pembeda yang baik, 20 soal (40%) memiliki daya pembeda

yang sedang, 19 soal (38%) memiliki daya pembeda yang jelek dan 1 soal

(2%) yang memiliki daya pembeda yang jelek sekali.

8. Hasil analisis soal yang ditinjau dari fungsi distraktor terdapat 1 butir soal

(2%) yang pengecohnya berfungsi dengan sangat baik, 4 butir soal (8%)

fungsi pengecohnya baik, 11 butir soal (22%) fungsi pengecohnya cukup baik,

24 butir soal (48%) fungsi pengecohnya kurang baik, dan 10 butir soal (20%)

fungsi pengecohnya tidak baik.

9. Hasil analisis soal secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa soal ujian

semester genap mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X tahun

ajaran 2016/2017 di SMA Negeri 5 Pekanbaru kualitasnya kurang baik karena

butir-butir soal yang diujikan sebagian besar tidak memenuhi aspek yang telah

ditentukan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis butir soal ujian semester genap

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X tahun ajaran 2016/2017 di

SMA Negeri 5 Pekanbaru yang ditinjau dari aspek materi, konstruksi,

bahasa/budaya, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan

fungsi distraktor, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru:

a. Butir soal yang belum memenuhi kriteria pada aspek-aspek yang ditelaah

sebaiknya dibuang atau diperbaiki berdasarkan indikator kegagalannya,

setelah itu dilakukan pengujian ulang hingga memenuhi kriteria kualitas

butir soal.

b. Sebaiknya guru perlu memperhatikan aturan-aturan pembuatan soal yang

baik seperti melakukan uji coba dan analisis soal sebelum melakukan tes,

sehingga diketahui kualitas soal berdasarkan unsur materi, konstruksi,

bahasa/budaya, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda

dan fungsi distraktor.

c. Sebaiknya guru memberikan siswa kisi-kisi soal agar siswa lebih dapat

memaksimalkan belajar pada materi pelajaran dari kisi-kisi untuk

mendapatkan hasil yang baik.
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2. Bagi sekolah

Sekolah perlu meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan

evaluasi pembelajaran yaitu dengan memberikan pengetahuan dan

kemampuan kepada guru mengenai analisis butir soal, sehingga guru dapat

membuat instrument tes yang berkualitas.


