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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian tentang kualitas tes pilihan ganda ujian

semester ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 17 Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas tes pilihan ganda ujian semester ganjil mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru dari

analisis kuantitatif memiliki validitas tinggi (adanya korelasi positif yang

signifikan antara skor item dengan skor totalnya); reliabilitas tinggi (r11 ≥

0,70); tingkat kesukaran mudah (P > 0,70); daya beda baik (0,40 – 1,00);

efektifitas pengecoh efektif (efektif jika minimal dapat mengecoh 5% dari

jumlah seluruh peserta tes), dan dari analisis kualitatif sudah sesuai dengan

soal standar tetapi perlu perbaikan pada aspek konstruksi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tes pilihan ganda ujian semester

ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pengembangan tes

hasil belajar, kemampuan siswa, dan pengawasan dari guru.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengajukan beberapa saran guna

peningkatan kualitas tes pilihan ganda pada tahun-tahun selanjutnya yaitu

sebagai berikut:

a) Mengenai validitas soal dari 50 butir soal Pendidikan Agama Islam yang

dianalisis 36 butir soal tergolong valid dan 14 butir soal dinyatakan tidak
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valid. Hal ini mengindikasikan perlu penyusunan soal yang lebih cermat

dalam menyusun butir soal.

b) Dari tingkat kesukaran termasuk kategori mudah, maka perlu diperbaiki

agar memenuhi proporsi yang sesuai dengan kriteria yaitu 20% soal mudah,

60 % soal sedang, dan 20% soal sukar.

c) Ditinjau dari daya beda masih ada beberapa soal yang harus diperbaiki

sehingga dapat betul-betul membedakan antara siswa yang pintar dan siswa

yang lemah.

d) Dalam hal pengecoh dari tiap butir soal yang harus direvisi sehingga tidak

membingungkan peserta tes. Oleh sebab itu disarankan kepada guru

khususnya guru Pendidikan Agama Islam yang berkaitan langsung dengan

penyusunan soal ujian semester hendaknya memperhatikan pengecoh soal

lebih cermat dan teliti. Sehingga didapatkan soal yang betul-betul mampu

mengukur tingkat perkembangan dan  keberhasilan siswa dengan baik.

e) Selain analisis dengan perumusan yang ditetapkan dalam penelitian ini,

tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi

hasil perhitungan atau analisis kualitas soal ini. Untuk itu disarankan

kepada peneliti agar senantiasa memperhatikan dan menggali faktor-faktor

lain yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

terhadap analisis kualitas soal.


