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ANALISIS BUTIR TES  

Oleh: Rufi’i * 

 

Abstrak 

 Hasil belajar melalui menyusun kisi-kisi sesuai dengan rencana pelajaran 

yang telah kita tetapkan, menulis soal disesuaikan dengan taksonomi Bloom: 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor, menata soal ada dibagi kelompok soal 

multiple-choice, soal matching dan sebagainya. Pengaturan menurut bentuk 

itemnya, soal itu hendaknya diatur pula menurut taraf kesukarannya, dalam 

menetapkan skor dengan menetapkan beberapa skor yang akan diberikan untuk 

setiap jawaban yang diberikan, reproduksi tes dicetak disesuaikan dengan 

kebutuhan. Analisis butir soal analisis tingkat kesulitan penentuan proporsi dan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar, analisis daya pembeda 

membedakan siswa yang tergolong mampu dengan siswa yang tergolong kurang 

prestasinya, analisis validitas dan analisis reliabilitas. 

 

PENDAHULUAN 

 Setiap kegiatan penelitian memerlukan data yang dapat diperoleh melalui 

pengukuran. Data merupakan bahan utama suatu kegiatan penelitian, maka 

kebenaran suatu data menentukan keterandalan hasil penelitian. Salah satu cara 

untuk memperoleh data hasil belajar adalah melalui tes.  

Analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan tes agar diperoleh 

perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Ada dua jenis 

analisis butir soal, yakni analisis tingkat kesukaran soal dan analisis daya 

pembeda di samping validitas dan reliabilitas. Menganalisis tingkat kesukaran 

soal artinya mengkaji soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal 

mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Sedangkan menganalisis daya 

pembeda artinya mengkaji soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam 

membedakan siswa yang termasuk ke dalam kategori rendah dan kategori tinggi 

prestasinya. Sedangkan validitas dan reliabilitas mengkaji kesulitan dan keajegan 

pertanyaan tes. 

 Untuk mengukur suatu hasil belajar, dipesyaratkan adanya  tes yang akan 

digunakan. Dalam penyusunan tes hasil belajar ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh sebagai berikut: 

1. Menyusun Kisi-Kisi 

a. Ruang lingkup dari pengetahuan yang akan diukur sesuai dengan rencana 

pelajaran yang telah kita tetapkan dalam kurikulum. 

b. Proporsi jumlah item daripada tiap-tiap sub materi. Proporsi jumlah item 

untuk tiap-tiap sub materi hendaknya sesuai dengan proporsi daripada luas 

masing-masing sub materi. Misalnya apabila dalam suatu materi terdiri dari 

tiga sub dengan proporsi 25% : 40% : 35%, maka jumlah itemnya pun harus 

mengikuti proporsi 25% : 40% : 35%. 

c. Jenis pengetahuan atau aspek proses mental yang hendak diukur. Ada 

beberapa klasifikasi yang dapat digunakan untuk menggolongkan jenis-jenis 

pengetahuan. Salah satunya adalah klasifikasi dari Bloom yang membagi 

jenjang pengetahuan menjadi enam tingkatan yaitu: ingatan, pemahaman, 

penerapan, sintesis dan evaluasi. Dalam mengadakan evaluasi hasil belajar 

sedapat mungkin hendaknya diusahakan agar keenam jenjang pengetahuan
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tersebut kita ukur. Mengenai proporsi daripada masing-masing jenjang 

pengetahuan tersebut tergantung kepada urgensinya.  

d. Bentuk tes yang akan digunakan. Bentuk tes yang digunakan hendaknya 

lebih dari satu bentuk. Misalnya: pilihan ganda dengan menjodohkan, atau 

essay dengan melengkapi dan sebagainya. 

2. Menulis Soal 

 Untuk menuliskan soal-soal/item-item tes yang baik, maka kita harus 

berpedoman pada saran atau petunjuk penyusunan item menurut taksonomi 

Bloom. Menurut Bloom ada tiga ranah dalam hasil belajar, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor.  

3. Menata Soal 

 Setelah soal yang diperlukan untuk suatu tindakan evaluasi mencukupi 

maka langkah selanjutnya ialah mengatur soal tersebut. Dalam pengaturan ini kita 

kelompokkan soal-soal itu menurut bentuknya. Jadi bukan menurut jenis 

materinya dan bukan pula menurut jenjang pengetahuan yang hendak diukur. 

Dengan demikian ada kelompok soal multiple-choice, ada kelompok soal 

matching dan sebagainya. Di samping pengaturan menurut bentuk itemnya, soal 

itu hendaknya diatur pula menurut taraf kesukarannya.  

4. Menetapkan Skor  

 Setelah pengaturan soal seluraian kita lakukan, langkah selanjutnya adalah 

menetapkan besarnya skor yang diberikan untuk setiap item. Beberapa skor yang 

akan diberikan untuk setiap jawaban yang diberikan oleh anak-anak. Cara 

menskor yang banyak dilakukan adalah memberikan skor satu (1) untuk setiap 

jawaban yang betul. 

 Tetapi kerap kali diperlukan cara pemberian skor yang lain pula, misalnya 

untuk menghindari terjadinya pemberian skor yang terlampau rendah atau 

terlampau tinggi untuk pertanyaan tertentu. Hal ini digunakan skor yang 

sebelumnya telah ditetapkan besarnya, yaitu yang mengenai prinsip pokok 

disediakan skor yang lebih besar daripada pertanyaan yang kurang penting. 

Pemberian skor yang bergantung kepada penting atau tidaknya suatu pertanyaan 

disebut pemberian skor atas dasar bobot (Witherington, 1976, hal. 68). 

5. Reproduksi Tes 

 Setelah semua langkah tersebut di atas dilampaui, maka langkah terakhir 

adalah mereproduksi tes tersebut. Reproduksi ini dapat dalam bentuk ketikan 

ataupun cetakan. Jumlah reproduksi kita sesuaikan dengan jumlah kebutuhan. 

 

ANALISIS BUTIR TES 

Ada dua jenis analisis butir soal, yakni analisis tingkat kesukaran soal dan 

analisis daya pembeda di samping validitas dan reliabilitas.  

1. Analisis tingkat kesulitan 

 Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat 

kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam 

menjawabnya. Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat 
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kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, 

sedang, dan sukar. 

 Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal 

kategori mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya 

keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. Artinya, 

soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya seimbang. Perbandingan antara soal 

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

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

pertanyaan pilihan ganda terdapat 18 soal kategori mudah, 24 soal kategori 

sedang, dan 18 soal kategori sukar.  

 Persoalan lain adalah menentukan kriteria soal, yaitu ukuran untuk 

menentukan apakah soal tersebut termasuk mudah, sedang, atau sukar. Dalam 

menentukan kriteria ini digunakan judgment dari guru berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain adalah: 

a) abilitas yang diukur dalam pertanyaan tersebut. Misalnya untuk bidang 

kognitif, aspek pengetahuan atau ingatan dan pemahaman termasuk kategori 

mudah, aspek penerapan dan analitis termasuk kategori sedang, dan aspek 

sintesis dan evaluasi termasuk kategori sukar. 

b) sifat materi yang diujikan atau ditanyakan. Misalnya ada fakta, konsep, prinsip 

dan hukum, serta generalisasi. Fakta termasuk ke dalam kategori mudah, 

konsep dan prinsip termasuk ke dalam kategori sedang, dan generalisasi 

(menari kesimpulan) termasuk ke dalam kategori sukar. 

c) isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya, baik luasnya 

maupun kedalamannya. Tentang persoalan isi bahan yang akan diujikan, guru 

sendiri harus sudah dapat menentukan mana yang termasuk mudah-sedang-

sukar.  

d) bentuk soal. Misalnya dalam tes objektif, tipe soal pilihan benar-salah lebih 

mudah daripada pilihan berganda dengan option tiga atau empat. Menjodohkan 

relatif lebih sulit daripada pilihan berganda jika terdapat lima atau lebih yang 

harus dipasangkan. 

Sungguhpun demikian, keempat pertimbangan di atas tidak mutlak sebab 

bergantung pada isi bahan yang ditanyakan. Kadang-kadang soal benar-salah 

untuk aspek tertentu lebih sulit daripada pilihan berganda untuk aspek lainnya. 

Demikian juga soal yang mengungkapkan kemampuan analisis dalam hal tertentu 

lebih mudah daripada soal yang mengungkapkan pemahaman. Dengan demikian, 

judgment ada pada guru yang bersangkutan setelah ia menentukan ruang lingkup 

materi yang akan diujikan, baik luas maupun kedalamannya. 

 Hal yang sama berlaku dalam menyusun tes uraian. Artinya, soal jenis 

uraian hendaknya memperhatikan pula tingkat kesukaran soal. Mengingat 

sifatnya, menentukan tingkat kesukaran soal tes uraian jauh lebih mudah daripada 

tes objektif.  

 Setelah judgment dilakukan oleh guru, kemudian soal tersebut 

diujicobakan dan dianalisis apakah judgment tersebut sesuai atau tidak. Misalnya 

soal nomor 5 termasuk ke dalam kategori mudah, soal nomor 7 kategori sedang, 

dan nomor 9 kategori sukar. Setelah dilakukan uji coba, hasilnya dianalisis apakah 

nomor-nomor soal itu sesuai dengan judgment tersebut. Cara melakukan analisis 

untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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I = 
N

B
 

 

I = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan 

 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal 

tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sbb: 

 0      – 0,30 = soal kategori sukar, 

 0,31 – 0,70 = soal kategori sedang, 

 0,71 – 1,00 = soal kategori mudah 

 

Dalam menghitung indeks kesukaran soal, rumusannya adalah sbb: 

SR + ST 

- SR adalah siswa yang menjawab salah dari kelompok rendah 

- ST adalah siswa yang menjawab salah dari kelompok tinggi 

Mengingat n adalah 27%, maka siswa dari kelompok rendah maupun 

kelompok tinggi 27% dari banyaknya peserta. Penentuan siswa kelompok rendah 

dan tinggi dilakukan berdasarkan peringkat skor yang diperoleh dari tes tersebut. 

Ambillah 27% dari kelompok tinggi dan 27% dari kelompok rendah. Berikut ini 

akan dijelaskan sebuah contoh. 

 Tes pilihan ganda dengan option empat diberikan kepada 28 siswa kelas II 

SMA. Jumlah soal sebanyak 15. setelah diperiksa hasilnya diurutkan sbb: 

Tabel 1. Peringkat siswa 

No. siswa Skor Peringkat  

1 12 1  

2 11 2,5  

3 11 2,5  

4 10 4 Siswa kategori tinggi (27% dari 28) = 

5 9 5    8 orang 

6 8 7,5  

7 8 7,5  

8 8 7,5  

9 8 7,5  

10 7 10,5  

11 7 10,5  

12 6 14  

13 6 14  

14 6 14  

15 6 14  

16 6 14  

17 5 19  

18 5 19  
19 5 19  

20 5 19  
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21 5 19  

22 4 23  

23 4 23  

24 4 23   Siswa kategori kurang atau lemah 

25 3 26   (27% dari 28) = 8 orang 

26 3 26  

27 3 26  

28 2 28  

 

Sebaran skor dan peringkat di atas, siswa yang termasuk ke dalam kategori 

tinggi diambil 27% dari 28 orang, yakni sebanyak 8 orang. Siswa tersebut adalah 

nomor 1 s.d 8. Sedangkan siswa kategori lemah atau kurang adalah no. urut 21 s.d 

28 (8 orang). 

Setelah hasil jawaban kategori siswa di atas diperiksa, hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kategori siswa  

Untuk siswa kelompok rendah  Untuk siswa kelompok tinggi 

Ket. 
No. Soal 

Jumlah siswa yang 

menjawab salah (SR) 

Jumlah siswa 

yang menjawab 

salah (ST) 

SR + ST 

1 4 1 5 Sedang 

2 4 1 5 Sedang 

3 3 1 4 Mudah 

4 5 2 7 Sedang 

5 2 1 3 Mudah 

6 4 2 6 Sedang 

7 2 1 3 Mudah 

8 5 1 6 Sedang 

9 5 3 8 Sukar 

10 4 2 6 Sedang 

11 3 1 4 Mudah 

12 3 1 4 Mudah 

13 2 1 3 Mudah 

14 4 1 5 Sedang 

15 5 3 8 Sukar 

Telah diketahui bahwa n = 27% dari N, yakni 
100

27
 x 28 = 8. Dengan demikian: 

- soal mudah kriterianya 8 x 0,24 = 1,92 

- soal sedang kriterianya 8 x 0,75 = 6,00 

- soal sukar kriterianya 8 x 1,26 n = 10,08 

Dengan interpolasi diperoleh kriteria (dibulatkan): 

0    – 4,0      = mudah 

5,0 – 7,0      = sedang 

8,0 – ke atas = sukar 
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2. Analisis Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda mengkaji butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

dengan siswa yang tergolong kurang prestasinya. 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, tetapi bila diberikan kepada anak yang lemah, hasilnya 

lebih tinggi. Atau bila diberikan kepada kedua kategori siswa tersebut, hasilnya 

sama saja. Dengan demikian, tes yang tidak memiliki daya pembeda, tidak akan 

menghasilkan gambaran hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa yang 

sebenarnya. Sungguh aneh bila anak pandai tidak lulus, tetapi anak bodoh lulus 

dengan baik tanpa dilakukan manipulasi oleh si penilai atau di luar faktor 

kebetulan. 

 Cara yang biasa dilakukan dalam analisis daya pembeda adalah dengan 

menggunakan tabel atau kriteria dari Rose dan Stanley seperti dalam analisis 

tingkat kesukaran soal. 

Rumusnya adalah :  SR - ST 

Contoh: 

Tes pilihan ganda dengan option 4 diberikan kepada 30 orang siswa. Jumlah soal 

15. Setelah diperiksa, datanya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Daya Pembeda 

No. soal 

Jumlah siswa yang 

menjawab salah 

kelompok rendah (SR) 

Jumlah siswa yang 

menjawab salah 

kelompok tinggi (ST) 

SR – ST Ket. 

1 6 1 5  

2 6 1 5  

3 5 2 3  

4 6 1 5  

5 2 1 1  

6 5 1 4  

7 2 1 1  

8 7 1 6  

9 7 1 6  

10 4 2 2  

11 3 1 2  

12 6 1 2  

13 2 1 5  

14 6 1 1  

15 5 2 3  

N = 30 orang    N = 27% dari 30 = 8 

Simpulan di atas hanya soal nomor 1, 2, 4, 8, 9, 12, dan 14 yang memenuhi daya 

pembeda, sedangkan soal nomor lainnya tidak memiliki daya pembeda. 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa cara menghitung daya pembeda 

dalah dengan menempuh langkah sbb.: 

a) Memeriksa jawaban soal semua siswa peserta tes. 

b) Membuat daftar peringkat hasil tes berdasarkan skor yang dicapainya. 
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c) Menentukan jumlah sampel sebanyak 27% dari jumlah peserta tes untuk 

kelompok siswa pandai (peringkat atas) dan 27% untuk kelompok siswa 

kurang (peringkat bawah). 

d) Melakukan analisis butir soal, yakni menghitung jumlah siswa yang menjawab 

salah satu dari semua nomor soal, baik pada kelompok pandai maupun pada 

kelompok kurang. 

e) Menghitung selisih jumlah siswa yang salah menjawab pada kelompok kurang 

dengan kelompok pandai (SR – ST). 

f) Membandingkan nilai selisih yang diperoleh dengan nilai Tabel Ross & 

Stanley. 

g) Menentukan ada-tidaknya daya pembeda pada setiap nomor soal dengan 

kriteria “memiliki daya pembeda” bila nilai selisih jumlah siswa yang 

menjawab salah antara kelompok kurang dengan kelompok pandai (SR – ST) 

sama atau lebih besar dari nilai tabel. 

Butir soal yang tidak memiliki daya pembeda diduga terlalu mudah atau terlalu 

sukar sehingga perlu diperbaiki atau diganti dengan pertanyaan lain. Idealnya 

semua butir soal memiliki daya pembeda dan tingkat kesukaran. Tes yang telah 

dibakukan, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas, juga memenuhi 

tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

3. Analisis validitas 

Validitas tes dibedakan antara (a) validitas isi, (b) validitas bangun 

pengertian, (c) validitas ramalan, dan (d) validitas kesamaan. Dua validitas yang 

disebut pertama, yakni validitas isi dan bangun pengertian, dapat dibuat melalui 

upaya penyusunan tes tanpa harus dilakukan pengujian statistika. Sedangkan 

untuk validitas kesamaan dan validitas ramalan dilakukan pengujian statistika 

melalui uji korelasi. Validitas ramalan pada hakikatnya ingin melihat apakah tes 

sebagai alat penilaian dapat digunakan untuk meramalkan ciri atau perilaku 

tertentu. Umpamanya apakah tes prestasi belajar tertentu dapat digunakan untuk 

meramalkan keterampilan tertentu jika misalnya terdapat korelasi positif yang 

berarti di antara hasil tes prestasi belajar dengan keterampilan memecahkan 

masalah. Sedangkan validitas kesamaan dilakukan dengan mengorelasikan tes 

yang dibuat oleh guru dengan tes yang sudah baku dalam bidang studi yang sama 

dan untuk tingkat yang sama pula. Dengan demikian, kedua validitas ini 

dihadapkan pada pengujian statistika yakni korelasi. 

 Ada dua jenis korelasi yang biasa digunakan, yakni korelasi product 

moment  atau metode Pearson yang diberi notasi “r” dan korelasi tata jenjang 

(rank correlation) atau metode Spearmen yang diberi notasi “rho”. Rumus yang 

digunakan sbb.” 

r = 








 








 





N
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rho = 1 - 
)1N(N

D6
2

2




 

Berikut ini akan dijelaskan sebuah contoh. 
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 Misalkan guru IPA membuat soal tes IPA bagi siswa kelas III dalam 

bentuk pilihan ganda. Ia bermaksud menguji apakah tes yang dibuatnya 

mempunyai validitas kesamaan atau tidak. Kemudian ia mengorelasikan hasil tes 

yang dibuatnya dengan soal-soal UNAS bidang studi IPA. 

 Setelah kedua tes tersebut diujikan kepada siswa kelas III yang sama, 

kemudian dicarikan indeks korelasi dari kedua hasil tes tersebut. 

Misalkan hasil tes buatan guru diberi notasi X dan datanya sbb.: 

Nama Siswa : A B C D E F G H I J K L M N O 

Skor : 14 18 18 17 18 19 19 20 2 23 24 27 24 18 28 

Sedangkan hasil tes Ebta bidang studi yang sama diberi notasi Y dan datanya 

untuk siswa yang sama adalah sbb.: 

Nama Siswa : A B C D E F G H I J K L M N O 

Skor : 12 15 17 15 16 17 18 18 20 20 22 24 24 18 26 

Pertanyaan: Apakah kedua tes yang dibuat guru (X) mempunyai validitas 

kesamaan? Dengan perkataan lain apakah tes X berkorelasi positif dengan tes Y. 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dicari koefisien korelasi XY 

dengan menggunakan salah satu rumus yang telah dijelaskan di atas. Dengan 

menggunakan korelasi momen produk dilakukan langkah dan perhitungan sbb.: 

Tabel 4. Distribusi skor 

Siswa Skor 

X 

Skor 

Y 

XY X
2
 Y

2
  

A 14 12 168 196 144  

B 18 15 270 324 225  

C 18 17 306 324 289  

D 17 17 289 289 289  

E 18 16 288 324 256  

F 19 17 323 361 289 N = 15 

G 19 18 342 361 324  

H 20 18 360 400 324  

I 22 20 440 484 400  

J 23 20 460 529 400  

K 24 22 528 576 484  

L 27 24 648 729 576  

M 24 24 576 576 576  

N 18 18 324 324 324  

O 28 26 728 784 676  

 = 309 284 6050 6581 5576  

 

r = 
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 = 
)06,53775576()4,63656581(

4,58506050




 

 = 
)94,198)(6,215(

6,199
 

 = 
1,207

6,199

46,42891

6,199
  = 0,96 

Dengan demikian, koefisien korelasi adalah 0,96 suatu indeks korelasi yang 

termasuk tinggi sehingga tes X yang dibuat oleh guru memiliki validitas 

kesamaan. Koefisien korelasi dikatakan baik atau tinggi atau sempurna bila 

mendekati angka satu. 

 Selanjutnya apakah koefisien korelasi 0,96 berarti atau tidak, harus diuji 

melalui uji t pada taraf nyata tertentu dengan derajat bebas n – 2. Rumusnya 

adalah:  t = 
2r1

r
2̀n


  

dalam contoh di atas: 

 n = 15 

 r = 0,96 

 t = 
2)96,0(1

96,0
13


 

  = 
28,0

96,0
.13  

  = 12,33 

Nilai t di atas dibandingkan dengan harga tabel distribusi t untuk tingkat 

kepercayaan 0,05 (misalnya) dan derajat bebas (15 – 2). Harga t tabel tersebuh 

adalah 2,60.Harga t hitung lebih besar daripada harga t tabel 12,33 > 2,60. Dengan 

demikian korelasi tersebut berarti (ada korelasi yang nyata atau berarti). 

 Dalam korelasi yang menggunakan metode Spearmen atau korelasi rata 

jenjang, skor-skor yang akan dikorelasikan terlebih dahulu dibuat berperingkat 

(ranking) dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir melalui perguruan skor 

tertinggi sampai terendah. Dengan menggunakan data yang sama dengan di atas 

dengan dibuat peringkat sbb.: 

Tabel 5. Peringkat Skor 

Skor X Peringkat Skor Y Peringkat 

28 1  26 1  

27 2  24 2,5 

2

32
 

24 3,5 

2

43
 

24 2,5 

24 3,5 22 4  

 5  20 5,5 

2

65
 

22 6  20 5,5 
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20 7  18 8 

3

987 
 

19 8,5 

2

98
 

18 8 

19 8,5 18 8 

18 11,5 

4

13121110 
 

17 11 

3

121110 
 

18 11,5 17 11 

18 11,5 17 11 

18 11,5 16 13  

17 14  15 14  

14 15  12 15  

 

Urutan peringkat skor di atas kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti pada 

contoh sebelumnya. 

Tabel 6. Distribusi skor 

Skor X Peringkat 

(Rx) 

Skor Y Peringkat 

(Ry) 

D  

(Rx – Ry) 

D
2 

14 15 12 15 0 0 

18 11,5 15 14 -2,5 6,25 

18 11,5 17 11 0,5 0,25 

17 14 17 11 3 9 

18 11,5 16 13 -1,5 2,25 

19 8,5 17 11 -2,5 6,25 

19 8,5 18 8 0,5 0,25 

20 7 18 8 -1 1 

22 6 20 5,5 0,5 0,25 

23 5 20 5,5 -0,5 0,25 

24 3,5 22 4 -0,5 0,25 

27 2 24 2,5 -0,5 0,25 

24 3,5 24 2,5 1 1 

18 11,5 18 8 3,5 12,25 

28 1 26 1 0 0 

     D
2
 = 39,5 

rho = 1 - 
)1N(N

D6
2

2




 

   D
2
 = 39,5 

     N  = 15 

rho = 1 - 
)224(15

)5,39(6
 

 = 1 - 
3360

237
 

 = 1 – 0,07 

 = 0,93 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh indeks korelasi 0,93. Suatu indeks 

korelasi yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang sempurna. 

Ini berarti bahwa tes yang dibuat oleh guru memiliki validitas kesamaan terhadap 

tes sejenis yang dianggap baku. 
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 Indeks korelasi yang diperoleh dari kedua cara korelasi tersebut relatif 

sama, yakni 0,96 dan 0,93. Perbedaan 0,03 disebabkan oleh pembulatan angka, 

terutama dalam perhitungan korelasi product moment. 

a. Validitas isi 

Uji validitas tes esai mencakup validitas isi tes dan validasi butir tes. 

Validitas isi bertujuan untuk mengestimasi dengan analisis rasional, untuk 

mengetahui sejauh mana butir-butir tes mencakup atau mencerminkan 

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (Allen dan Yen, 1979; 

Tuckman, 1975). Tes telah memenuhi validitas isi, karena muatan materi soal tes 

disusun berorientasi pada kurikulum yang digunakan di Universitas.  

b. Validitas butir 

Kualitas butir diuji melalui validitas butir yang bertujuan untuk menentukan 

indeks kesukaran dan daya pembeda butir soal tes esai. Validitas butir adalah 

proses pengujian respon peserta tes terhadap butir untuk menilai kualitas butir 

(Mehrens dan Lehmans, 1984). Daya beda ditentukan untuk menilai seberapa jauh 

suatu butir dapat membedakan skor tes yang dari peserta tes yang tinggi dan 

rendah. Indeks daya beda dianalisis dengan menggunakan rumus Whitney dan 

Saber (dalam Mehrens dan Lehmans, 1984:198). 

Validasi butir diuji dengan teknik konsistensi internal yang dilakukan 

dengan menghitung koefisien korelasi antara masing-masing butir soal dengan 

skor total peserta. Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total peserta 

dihitung dengan korelasi Product-Moment (Allen dan Yen, 1979). 

Keputusan validasi butir berdasarkan daya beda menggunakan kriteria 

berikut. Jika indeks daya beda DB ≥ 0,30, maka butir soal dinyatakan valid; jika 

indeks daya beda DB ≤ 0,30, maka butir soal dinyatakan gugur. Keputusan 

validasi butir berdasarkan koefisien korelasi menggunakan kriteria yang sama 

dengan daya beda (Allen dan Yen, 1979:122).  

Derajat kesukaran dianalisis untuk menentukan indeks kesukaran butir soal. 

Indeks kesukaran ditentukan dengan menggunaka rumus Whitney dan Saber 

(dalam Mehrens dan Lehmans, 1984:198).  Keputusan penetapan butir soal 

berdasarkan derajat kesukaran menggunakan kriteria berikut. Jika indeks 

kesukaran berada di antara interval 0,30 ≤ DB ≤ 0,70, maka butir soal dinyatakan 

valid. Sedangkan butir soal yang indeks kesukarannya DB < 0,30 atau DB > 0,70, 

maka butir soal tersebut dinyatakan gugur (Allen dan Yen, 1979:122). 

 

4. Analisis reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel atau ajeg apabila beberapa kali pengujian 

menunjukkan hasil yang relatif sama. Pengujian suatu tes dapat dilakukan 

terhadap objek yang sama pada waktu yang berlainan dengan selang waktu yang 

tidak terlalu lama dan juga terlalu singkat, dapat juga dilakukan dengan 

membandingkan hasil pengujian dari tes yang setara. 

 Analisis relialitas suatu tes dan atau alat ukur lainnya pada umumnya 

menggunakan teknik korelasi seperti dalam analisis validitas. Dengan demikian, 

teknik  perhitungannya sama dengan apa yang telah dijelaskan pada contoh 

menghitung indeks korelasi validitas pada butir tiga di atas. Perbedaannya terletak 

dalam hal tes atau alat ukur yang dikorelasikannya. Misalnya untuk jenis tes 

ulang, suatu tes diberikan dua kali kepada objek (siswa) yang sama. Hasil tes yang 
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pertama (X1) kemudian dikorelasikan dengan tes yang kedua (X2). Berbeda 

dengan teknik belah dua, disusun adalah dua perangkat tes yang setara atau 

sederajat, baik isinya maupun tingkat kesukarannya, kemudian diberikan kepada 

objek yang sama. Hasil tes perangkat pertama kemudian dikorelasikan dengan 

hasil tes perangkat kedua.  

 Dua jenis korelasi yang telah dijelaskan dalam butir tiga (pembahasan 

validitas), yakni korelasi product moment dan tata jenjang, dapat digunakan untuk 

keperluan uji reliabilitas tersebut.  

Konsep reliabilitas menggambarkan sejauhmana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan (Allen dan Yen, 1979). Reliabilitas 

adalah derajat keajegan (consistency) antara hasil pengukuran oleh butir-butir 

sebagai komponen alat ukur dengan fungsi ukur instrumen (Mehrens dan 

Lehmans, 1984). Uji reliabilitas tes ditentu-kan dengan dengan koefisien 

reliabilitas Alpha-Cronbach (Mehrens dan Lehmans, 1984:277). Koefisien 

reliabilitas Alpha-Cronbach adalah teknik uji reliabilitas yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen hasil pengukurannya berskala interval dimana skor 

untuk masing-masing peserta tes merupakan skor komposit. 

SIMPULAN 

Analisis butir soal disusun sesuai kisi-kisi dengan rencana pelajaran yang 

telah kita tetapkan. Menata soal dibagi kelompok soal multiple-choice, soal 

matching dll. Soal diatur menurut taraf kesukarannya, dalam menetapkan skor 

dengan menetapkan beberapa skor yang akan diberikan untuk setiap jawaban yang 

diberikan. Analisis butir soal analisis tingkat kesulitan penentuan proporsi dan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar, analisis daya pembeda 

membedakan siswa yang tergolong mampu dengan siswa yang tergolong kurang 

prestasinya, analisis validitas sesuai dengan apa yang hendak diukur dan analisis 

reliabilitas menunjukkan hasil yang relatif sama.  
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