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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas dan perkembangan 

butir soal Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas 

X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 Sampai 2016/2017 

berdasarkan: (1)Validitas, (2)Reliabilitas, (3)Tingkat Kesukaran, (4)Daya 

Pembeda, dan (5)Efektivitas Pengecoh. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

untuk memperoleh data sebanyak 60 soal pilihan ganda, kunci jawaban soal dan 

lembar jawaban siswa kelas X semester genap tahun ajaran 2016/2017 selanjutnya 

menggunakan metode tes untuk mengujikan kembali soal semester genap tahun 

ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 di kelas XI IPA dan IPS. Hasil penelitian 

diwujudkan dengan angka-angka dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan 

menggunakan bantuan program microsoft excel. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kualitas butir soal Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Mata 

Pelajaran Matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi dengan rincian: (1) Tahun 

ajaran 2014/2015, sebesar 0 butir soal (0%) berkualitas baik, 8 butir soal (40%) 

berkualitas sedang dan 12 butir soal (60%) berkualitas tidak baik. (2) Tahun 

ajaran 2015/2016, sebesar 3 butir soal (15%) berkualitas baik, 8 butir soal (40%) 

berkualitas sedang dan 9 butir soal (45%) berkualitas tidak baik. (3) Tahun ajaran 

2016/2017, sebesar 0 butir soal (0%) berkualitas baik, 15 butir soal (75%) 

berkualitas sedang dan 5 butir soal (25%) berkualitas tidak baik. Sedangkan pada 

perkembangan kualitas butir soal dari tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

mengalami peningkatan yang dilihat dari persentase kualitas butir soal yang tidak 

baik mengalami penurunan berturut-turut tiap tahunnya yaitu dari 60% menjadi 

45% dan terakhir menjadi 25%. 

 

Kata kunci: Analisis Kualitas Butir Soal, Mata Pelajaran Matematika, SMA 

Negeri 1 Labuapi 
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ABSTRACT 

 

This study was aimed to know the quality of the improvemet of the test item 

of mathematics’ final semester exam (UAS) at grade X in SMAN 1 Labuapi in the 

academic year 2014/2015 to 2016/2017 based on: (1) the validity, (2) reliability, 

(3), (difficulty level 4) Power of distinction, and (5) the effectiveness of Cheat. 

This research was descriptive research. Data collection techniques used was 

documentation method to gather 60 multiple choice question, key answer and the 

answer sheets in grade X in the academic year 2016/2017, then the test methods 

was used to retest the final test in the academic year 2014/2015 and in 2015/2016 

at X grade of science class and social science class. The results of the study was 

depicted in the forum of items and was analyzed to draw conclusions by using 

microsoft excel program. Based on the results of the study showed that the quality 

of the mathematics’ final semester exam (UAS) at grade X in SMAN 1 Labuapi 

were as follows: (1) In academic year 2014/2015, 0 item of the test (0%) had good 

quality, 8 items of the test (40%) had medium quality, and 12 items of the test 

(60%) had good quality, (2) In academic year 2015/2016, 3 item of the test (15%) 

had good quality, 8 items of the test (40%) had medium quality, and 9 items of the 

test (45%) had good quality, (3) In academic year 2016/2017, 0 item of the test 

(0%) had good quality, 15 items of the test (75%) had medium quality, and 5 

items of the test (25%) had good quality. Whereas, the improvement of the test 

quality’s items in 2014/2015 until 2016/2017 increased which could be seen 

through the percentagr of the reduction of bad test quality’s items which 

decreased frequently from 60% to 45% until became 25% 

Keywords: Analysis of the Quality of the Grain Problem, The Subjects 

Mathematics, SMA Negeri 1 Labuapi 
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I. PENDAHULUAN 

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang secara 

keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Kegiatan 

evaluasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 58 ayat 1 yang 

berbunyi: evaluasi hasil peserta didik dilakukan untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan 

[1]. 

Untuk melakukan kegiatan evaluasi hasil belajar, diperlukan alat atau 

instrumen yang sesuai berdasarkan aspek yang ingin diukur. Alat evaluasi 

yang baik adalah alat tes yang hasil pengukurannya dapat memberikan 

gambaran yang sesungguhnya mengenai kemampuan peserta tes dalam 

bidang tertentu yang menjadi sasaran ukurnya [2].  

Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi pula oleh 

keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Prosedur yang 

dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam 

kegiatan evaluasi. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri atas 

: (1) Perencanaan evaluasi, yang meliputi : merumuskan tujuan evaluasi, 

menyusun kisi-kisi, menulis soal, uji-coba dan analisis soal, merevisi dan 

merakit soal; (2) Pelaksanaan evaluasi ; (3) Pengolahan skor dan penafsiran ; 

(4) Pelaporan hasil evaluasi; (5) Pemanfaatan hasil evaluasi [3]. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Matematika SMA Negeri 1 

Labuapi pada tanggal 24 Juli 2017, diketahui bahwa proses pembuatan 

instrumen evaluasi di SMA Negeri 1 Labuapi dilakukan secara mandiri oleh 

sekolah. Hal ini dikarenakan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

penyusunannya guru melakukan prosedur perencanaan evaluasi, yang hanya 

sebatas merumuskan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, menulis soal dan 

kemudian melaksanaan evaluasi. Diketahui bahwa guru dalam menyusun 

prosedur perencanaan evaluasi belum melakukan analisis butir soal yang 
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dibuat. Guru dalam menyusun perangkat tes cenderung mengikuti tes yang 

terdahulu. Sehingga soal yang dibuat oleh guru belum diketahui kualitasnya.  

Berdasarkan prosedur pengembangan evaluasi, cara yang dilakukan 

guru belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada. Soal seharusnya 

disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan soal. Bahkan setelah 

digunakan, soal juga perlu dianalisis kualitasnya. Sehingga diketahui apakah 

soal tersebut sudah memenuhi standar yang baik atau tidak. Untuk 

mengetahui apakah suatu soal yang digunakan termasuk baik atau tidak, maka 

perlu dilakukan analisis kualitas butir soal. 

Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk 

mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun 

butir soal yang menjadi bagian dari tes. Jika tes yang digunakan guru kurang 

baik, maka hasil yang diperolehpun tentunya kurang baik [3]. Untuk 

mengetahui kualitas soal perlu dilakukan analisis butir soal. Analisis butir 

soal atau analisis item merupakan pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar 

diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Dari 

analisis butir soal ini dapat diidentifikasikan soal yang berkualitas baik, 

sedang, atau tidak berkualitas. Analisis butir soal yang dilakukan akan dapat 

meningkatkan kualitas soal melalui unsur validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh [4]. Dalam penelitian ini 

ada dua pengujian validitas yang dilakukan, pertama validitas isi digunakan 

untuk menentukan apakah isinya telah mewakili secara representatif terhadap 

seluruh materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diujikan [5], validitas 

item dari suatu soal adalah ketetapan mengukur yang dimiliki ole sebutir item 

dalam mengukur apa yang seharusnya diukur oleh butir item tersebut [6]. 

Reliabilitas soal adalah penyajian hasil pengukuran yang konsisten apabila 

diujikan berkali-kali tetap menunjukkan kekonsistenan [1]. Tingkat kesukaran 

soal adalah seberapa sukar suatu butir soal dijawab oleh peserta atau 

responden [2]. Daya pembeda soal  adalah kemampuan butir soal untuk 

mengetahui seberapa besar suatu butir soal dapat membedakan antara peserta 

yang berkemampuan tinggi dengan peserta yang berkemampuan rendah [2]. 
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Efektivitas pengecoh tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan 

responden yang sebenarnya  dengan jalan memberrikan pilihan alternatif yang 

memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responde yang tidak memahami 

butir tes tersebut [2]. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kualitas dan perkembangan kualitas butir soal Ujian Akhir 

Semester (UAS) genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 

Labuapi tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif (descriptive research) bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-

variabel yang ada [6]. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Labuapi 

yang terletak di Jalan Gunung Pengsong Kecamatan Labuapi Lombok Barat, 

pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan 

metode tes. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh soal-soal 

ujian akhir semester genap mata pelajaran  matematika kelas X tahun ajaran 

2014/2015 sampai 2016/2017, silabus dan lembar jawab peserta. Metode tes 

dalam penelitian ini adalah dengan mengujikan kembali soal-soal Ujian Akhir 

Semester genap Mata Pelajaran Matematika tahun ajaran 2014/2015 dan 

2015/2016.  

Untuk menganalisis kualitas butir soal adalah dengan melakukan 

analisis validitas isi, validitas item, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan efektivitas pengecoh. Untuk menghitung tingkat kesukaran, 

daya pembeda dan fungsi pengecoh (distraktor) serta validitas butir soal (item 

soal) dapat digunakan rumus sebagai berikut:  

Validitas Isi  

Validitas isi adalah validitas yang akan mengecek kecocokan diantara 

butir-butir tes yang dibuat dengan indikator, materi atau tujuan pembelajaran 
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yang telah ditetapkan. Butir tes dinyatakan valid, jika butir-butir yang dibuat 

secara tepat dapat mengukur indikator [2].  

Validitas item atau validitas butir soal  

Untuk mencari validitas soal objektif dapat dicari dengan menggunakan 

rumus korelasi point biserial sebagai berikut: 

     
     

  
√

 

 
.............................................................................................[8] 

Untuk menentukan kriteria validitas suatu soal tes, terlebih dahulu 

mengklasifikasi harga koefisien korelasi, kemudian indeks korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan dikonsultasikan dengan        pada taraf 

signifikan 5% sesuai jumlah siswa yang diteliti apabila                 maka 

butir soal tersebut valid. Sebaliknya jika                , maka butir soal 

tidak valid. 

Reliabilitas  

Untuk mencari reliabilitas soal obyektif adalah dengan menggunakan 

rumus Kuder Richardson 20 (K-R. 20) sebagai berikut: 

    (
 

   
) (

   ∑  

  
).....................................................................[8] 

 

Apabila          maka maka tes hasil belajar yang sedang diuji 

dinyatakan reliabel. Sedangkan jika          maka dapat dinyatakan tidak 

reliabel [10]. 

Tingkat Kesukaran 

Untuk mencari tingkat kesukaran soal yang berbentuk obyektif dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

  
..............................................................................................................[8] 

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Tingkat Kesukaran Kategori Keputusan 

            Sulit Ditolak/direvisi 

            Sedang Diterima 

            Mudah Ditolak/direvisi 
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Daya Pembeda 

Untuk mencari daya pembeda soal yang berbentuk obyektif dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

   
  

  
 

  

  
      ................................................................................[8] 

 

Tabel 2. Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Kriteria 

        Sangat baik 

             Baik 

             Cukup, soal perlu perbaikan 

        Kurang baik, soal harus dibuang 

 

Efektivitas Pengecoh 

Teknik yang dilakukan melalui penghitungan proposisi dengan rumus 

sebagai berikut. 

    
   

 
     ...........................................................................................[3] 

Dalam menyimpulkan efektivitas pengecoh pada setiap butir soal, 

peneliti menggunakan kriteria yang diadaptasi dari Skala Likert sebagai 

berikut [13]. 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengecoh 

Pengecoh yang berfungsi Kriteria 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup Baik 

1 Kurang Baik 

0 Tidak Baik 
 

Kualitas Butir Soal 

Kategori kualitas soal yang ditetapkan pada penelitian ini adalah soal 

yang memenuhi proporsi pada masing-masing analisis yang dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4. Kategori Kualitas Butir Soal 

Kualitas Butir Soal Kriteria Proporsi 

Baik 

1. Validitas tinggi (kriteria pada validitas isi 
terpenuhi dan validitas item valid) 

2. Reliabilitas tinggi (0,70 < r11 ≤ 1,00) 
3. Tingkat kesukaran (sedang          ) 
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4. Daya pembeda baik (DB dengan koefisien 
     ) 

5. Efektivitas pengecoh baik (dipilih   5% dari 
keseluruhan peserta tes) 

Sedang 

1. Validitas sedang (kriteria pada validitas isi tidak 
terpenuhi dan validitas item valid) 

2. Reliabilitas sedang (0,20 < r11 ≤ 0,70) 
3. Tingkat kesukaran (mudah 0,70-1,00 atau sukar 

0-0,29) 
4. Daya pembeda sedang (            ) 
5. Efektivitas pengecoh sedang (dipilih 3% - 5% 

dari keseluruhan peserta tes) 

Tidak Baik 

1. Validitas rendah (validitas isi tidak terpenuhi 
dan validitas item dengan koefisien tidak valid) 

2. Reliabilitas rendah ( r11 ≤ 0,20) 
3. Tingkat kesukaran (mudah 0,70-1,00 atau sukar 

0-0,29) 
4. Daya pembeda rendah  (DB dengan koefisien < 

0,19) 
5. Efektivitas pengecoh rendah (dipilih < 3% dari 

keseluruhan peserta tes) 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Validitas Isi  

Berdasarkan hasil analisis validitas isi yang dilihat melalui kisi-kisi soal 

menunjukkan bahwa soal ujian akhir semester genap mata pelajaran 

Matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 

2016/2017 menunjukkan kategori soal yang memiliki validitas yang baik 

dikarenakan soal yang diujikan sudah sesuai dengan indikator yang dicapai. 

Validitas Item 

Tabel 5. Hasil Analisis Validitas Butir Soal Ujian Akhir Semester Genap 

Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017  

No Validitas 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 (Valid) 
12 butir soal 

(60%) 

15 butir soal 

(75%) 

16 butir soal 

(80%) 

2 (Tidak Valid) 
8 butir soal 

(40%) 

5 butir soal  

(25%) 

4 butir soal 

(20%) 

Sumber : Data primer diolah 
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Berdasarkan tabel 5 hasil analisis validitas item butir soal Ujian Akhir 

Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017, banyaknya butir soal yang 

dinyatakan valid berturut-turut yaitu sebanyak 12 butir soal (60%), 15 butir 

soal (75%) dan 16 butir soal (80%). 

Reliabilitas  

Tabel 6. Interpretasi Indeks Reliabilitas Soal Ujian Akhir Semester 

Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 

Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017  

No Soal Tahun Ajaran Reliabilitas Interpretasi 

1 2014/2015       Rendah 

2 2015/2016       Tinggi 

3 2016/2017       Rendah 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 6 hasil analisis reliabilitas butir soal Ujian Akhir 

Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2014/2015 dan 2016/2017 tidak reliabel karena mempunyai nilai 

         yaitu sebesar       dan 0,662. Sedangkan untuk soal Ujian Akhir 

Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2015/2016 merupakan soal yang reliabel dengan nilai          

yaitu sebesar 0,798. 

Tingkat Kesukaran 

Tabel 7. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Ujian Akhir 

Semester Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA 

Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

No Tingkat Kesukaran 2014/2015 2015/2016 20116/2017 

1 
Sulit  

              
2 butir soal 

(10%) 

6 butir soal 

(30%) 

9 butir soal 

(45%) 

2 
Sedang 

              
11 butir soal 

(55%) 

7 butir soal 

(35%) 

10 butir soal 

(50%) 

3 
Mudah 

              
7 butir soal 

(35%) 

7 butir soal 

(35%) 

1 butir soal 

(5%) 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis tingkat kesukaran butir soal Ujian 

Akhir Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 

Labuapi tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017, banyaknya butir soal 
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yang memiliki nilai tingkat kesukaran sedang berturut-turut yaitu sebanyak 

11 butir soal (55%), 7 butir soal (35%) dan 10 butir soal (50%).  

Daya Pembeda  

Tabel 8. Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal Ujian Akhir Semester 

Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 

Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017  

No Daya Pembeda 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 
Sangat baik 

          

7 butir soal 

(35%) 

7 butir soal 

(35%) 

4 butir soal 

(20%) 

2 
Baik 

               
3 butir soal 

(15%) 

5 butir soal 

(25%) 

7 butir soal 

(35%) 

3 

Cukup, soal perlu 

perbaikan 

               

2 butir soal 

(10%) 

2 butir soal 

(10%) 

5 butir soal 

(25%) 

4 

Kurang baik, soal harus 

dibuang 

          

8 butir soal 

(40%) 

6 butir soal 

(30%) 

4 butir soal 

(20%) 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 8 hasil analisis daya pembeda butir soal Ujian Akhir 

Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017, banyaknya butir soal yang 

memiliki daya pembeda dengan koefisien       berturut-turut yaitu 

sebanyak 10 butir soal (50%), 12 butir soal (60%) dan 11 butir soal (55%). 

Efektivitas  Pengecoh 

Tabel 9. Hasil Analisis Efektivitas Pengecoh Butir Soal Ujian Akhir 

Semester Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA 

Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

No Efektivitas Pegecoh 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 Sangat Baik 
2 butir soal 

(10%) 

1 butir soal 

(5%) 

13 butir soal 

(65%) 

2 Baik 
5 butir soal 

(25%) 

5 butir soal 

(25%) 

5 butir soal 

(25%) 

3 Cukup Baik  
8 butir soal 

(40%) 

10 butir soal 

(50%) 

2 butir soal 

(10%) 

4 Kurang Baik 
4 butir soal 

(20%) 

3 butir soal 

(15%) 
- 

5 Tidak Baik 
1 butir soal 

(5%) 

1 butir soal 

(5%) 
- 

Sumber: Data primer diolah 
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Berdasarkan tabel 9 hasil analisis efektivitas pengecoh butir soal Ujian 

Akhir Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 

Labuapi tahun ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017, banyaknya butir soal 

yang memiliki pengecoh berjalan baik berturut-turut yaitu sebanyak 7 butir 

soal (35%),  6 butir soal (30%) dan 17 butir soal (85%). 

Kualitas Butir Soal 

Tabel 10. Hasil Analisis Kualitas Butir Soal Ujian Akhir Semester Genap 

Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

No Kriteria Kualitas Soal 2014/2014 2015/2016 2016/2017 

1 Baik 
0 butir soal 

(0%) 

3 butir soal 

(15%) 

0 butir soal 

(0%) 

2 Sedang 
8 butir soal 

(40%) 

8 butir soal 

(40%) 

15 butir soal 

(75%) 

3 Tidak Baik 
12 butir soal 

(60%) 

9 butir soal 

(45% 

5 butir soal 

(25%) 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan tabel 10 hasil analisis kualitas butir soal Ujian Akhir 

Semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2014/2015 dan 2016/2017 tidak memiliki kualitas baik, 

sedangkan tahun ajaran 2015/2016 memiliki kualitas butir soal baik sebanyak 

3 butir soal (15%). 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas butir soal setelah 

dianalisis masing-masing kriteria kategori butir soal pada tabel 4 didapatkan 

bahwa kualitas butir soal Ujian Akhir Semester genap mata pelajaran 

matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi tahun ajaran 2014/2015 

menunjukkan bahwa tidak ada butir soal yang memiliki kualitas baik, 8 butir 

soal (40%) memiliki kualitas sedang dan 12 butir soal (60%) memiliki 

kualitas tidak baik. Kemudian kualitas butir soal Ujian Akhir Semester genap 

mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi tahun ajaran 

2015/2016 menunjukkan bahwa 3 butir soal (15%) memiliki kualitas baik, 8 

butir soal (40%) memiliki kualitas sedang dan 9 butir soal (45%) memiliki 
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kualitas tidak baik. Dan selanjutnya kualitas butir soal Ujian Akhir Semester 

genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi tahun 

ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa tidak ada butir soal yang memiliki 

kualitas baik, 15 butir soal (75%) memiliki kualitas sedang dan 5 butir soal 

(25%) memiliki kualitas tidak baik. 

Sedangkan, perkembangan kualitas butir soal Ujian Akhir Semester 

genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi tahun 

ajaran 2014/2015 sampai  2016/2017 mengalami peningkatan yang dilihat 

dari persentase kualitas butir soal. Dimana kualitas butir soal yang 

berkategori sedang mengalami peningkatan yaitu dari 40% pada tahun ajaran 

2014/2015 dan 2015/2016 naik menjadi 75% pada tahun ajaran 2016/2017 

dan kualitas butir soal yang tidak baik mengalami penurunan berturut-turut 

tiap tahunnya yaitu dari 60% menjadi 45% terakhir menjadi 25%. Penyebab 

kualitas butir soal tidak baik dikarenakan guru belum pernah melakukan 

analisis terhadap butir soal Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran 

Matematika Kelas X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 

sampai 2016/2017. Selain belum pernah melakukan analisis terhadap soal, 

kekurangan dari penelitian ini adalah kualitas butir soal tidak menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya dikarenakan lembar jawaban siswa pada ujian akhir 

semester genap mata pelajaran matematika kelas X SMA Negeri 1 Labuapi 

tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 tidak terdapat arsip dari sekolah, 

sehingga untuk soal tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016  diujikan ulang 

kepada siswa kelas XI IPA dan IPS yang sudah mempelajari materi kelas X 

di semsester genap.  
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Gambar 1. Grafik Kualitas Butir Soal Ujian Akhir Semester Genap Mata 

Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun 

Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017  

 

Tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain: butir soal dengan 

kualitas baik dapat dimasukkan ke dalam bank soal dan menjaga kerahasiaan 

soal tersebut sehingga dapat dipergunakan kembali sebagai instrumen 

evaluasi (tes) yang akan datang. Butir soal dengan kualitas sedang belum bisa 

dimasukkan ke dalam bank soal karena harus dilakukan revisi terlebih dahulu 

sesuai dengan indikator kegagalannya. Sedangkan butir soal dengan kualitas 

tidak baik lebih baik dibuang karena butir soal tersebut membutuhkan revisi 

yang signifikan.  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan butir soal Ujian Akhir Semester 

Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun 

Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 terhadap kualitas dari segi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh maka 

diperoleh kesimpulan bahwa kualitas butir soal masih rendah dengan rincian 

sebagai berikut:  

1. Butir soal Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas 

X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 dan 2016/2017 tidak 

memiliki soal yang berkualitas baik sedangkan untuk Tahun Ajaran 
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2015/2016 memiliki soal yang berkualitas baik sebanyak  6 butir soal 

(30%). 

2. Butir soal Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas 

X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

yang berkualitas sedang berturut-turut yaitu sebanyak 8 butir soal (40%),  

8 butir soal (40%), dan 15 butir soal (75%). 

3. Butir soal Ujian Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Matematika Kelas 

X SMA Negeri 1 Labuapi Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 2016/2017 

yang berkualitas tidak baik berturut-turut yaitu sebanyak 12 butir soal 

(60%), 9 butir soal (45%), dan 5 butir soal (25%). 

4. Perkembangan kualitas butir soal dari tahun ajaran 2014/2015 sampai 

2016/2017 mengalami peningkatan yang dilihat dari persentase kualitas 

butir soal yang tidak baik mengalami penurunan berturut-turut tiap 

tahunnya yaitu dari 60% menjadi 45% dan terakhir menjadi 25%. 

SARAN 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru, perlu melakukan analisis terhadap butir soal melalui aspek 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas 

pengecoh sehingga guru dapat menyusun soal-soal yang berkualitas baik.  

2. Bagi Sekolah, perlu diadakan pelatihan kepada guru agar keterampilan 

guru dalam membuat soal tes dapat lebih meningkat. 

3. Bagi peneliti, sebaiknya data jawaban siswa diambil secara langsung 

setelah siswa melaksanakan tes terhadap soal sehingga menunjukkan 

kualitas soal yang sebenarnya. 

 

  



13 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1]  Sukardi. 2010. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

[2], [7] Susetyo, B. 2015.Prosedur Penyusunan dan Analisis Tes untuk Penilaian 

Hasil Belajar Bidang Kognitif. Bandung: PT.Refika Aditama. 

[3], [4] Arifin, Z. 2017. Evaluasi Pembelajara. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

[5] Salmina, M & Adyansyah, F. 2017. Jurnal STKIP Bina Bangsa Getsempena. 

Vol 4. No.1, hal 37-47 

[6] Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

[8]. [11], [12] Arikunto, S. 2011a. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

[9] Purwanto, N. 2016. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

[10] Sudijono, A. 2015. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada.  

[13] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 


