
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar yang di lakukan oleh guru harus selalu di perbaiki 

agar hasil yang ingin di capai menjadi lebih baik. Komponen-komponen yang 

senantiasa perlu mendapat perbaikan adalah komponen input, proses maupun 

output. Komponen input menyangkut bahan mentah yang hendak diolah dalam 

proses, yaitu calon siswa atau siswa yang sudah ada, baik itu kemampuan, 

kepribadian, sikap-sikap dan juga intelegensinya. Komponen proses menyangkut 

kurikulum, metode, cara penilaian, media, sistem administrasi, guru dan personil 

lainnya. Sedangkan komponen output menyangkut penilaian terhadap tingkat 

pencapaian input selama mengikuti program.1 

 Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dapat di lakukan melalui 

sistem penilaian. Dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa di sekolah, 

aspek-aspek yang berkenaan dengan pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, 

pengolahan dan interpretasi data hasil penilaian, analisis butir soal untuk 

memperoleh kualitas soal yang memadai, serta pemanfaatan data hasil penilaian 

sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan. 
                                                 
1 Abd. Mukhid. Teknik Analisis Soal (Item Analisis) Dalam Pendidikan.Tadris. Volume 1. Nomor 2. 
2006. (Pamekasan: Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, 2006), hal. 244 



  

Evaluasi (Penilaian) sangat berguna untuk mempertinggi hasil pelajaran. Oleh 

sebab itu evaluasi (Penilaian) tak dapat di pisahkan dari belajar mengajar. Dalam 

pelaksanaannya ada evaluasi yang baik, ada pula evaluasi yang yang kurang baik. 

Hal ini bergantung pada guru yang melaksanakannya. Ada guru yang pandai 

mengevaluasi, ada pula yang kurang pandai. Jika kita ingin menghendaki hasil 

evaluasi yang baik, maka kita harus tahu tentang unsur-unsur penting dalam 

situasi belajar mengajar. Evaluasi yang baik harus membantu anak mencapai 

tujuan sebagai inti proses belajar mengajar.2 

Untuk mendapat hasil evaluasi yang baik, maka alat evaluasi yang di gunakan 

juga harus baik. Baik buruknya suatu tes atau alat evaluasi dapat di tinjau dari 

beberapa segi, yaitu:3 

5. Validitas, suatu alat pengukur di katakana valid apabila alat pengukur tersebut 

dapat mengukur apa yang hendak di ukur. 

6. Reliabilitas, suatu tes dapat di katakan reliabel apabila tes tersebut 

menunjukkan hasil-hasil yang mantab (konsisten). 

7. Tingkat kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sulit. 

8. Daya pembeda, suatu tes harus dapat membedakan antara murid yang pandai 

dengan murid yang bodoh. 

                                                 
2 Zainal Arifin, Evaluasi Intruksional: Prinsip-Teknki-Prosedur (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
1991), hal. 14 
3 Wayan Nur Kancadan dan P.P.N. Sunartana, Evaluasi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 
127 



  

Hasil tes yang di peroleh siswa akan menjadi cermin baik tidaknya tes (alat 

evaluasi) yang di gunakan. Oleh karena itu tes yang telah di gunakan hendaknya 

di analisis lagi, untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal 

yang jelek. Dengan analisis butir soal ini dapat di peroleh informasi tentang 

kejelekan sebuah soal  dan petunjuk dalam mengadakan perbaikan.  

Melihat begitu pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar, maka seorang guru sebagai bagian dari pelaksana proses belajar 

mengajar di tuntut kemampuannya dalam melaksanakan evaluasi yang baik, dan 

secara otomatis dituntut untuk membuat tes atau alat evaluasi yang baik pula. 

Dari paparan di atas, penulis  sebagai seorang calon guru tertarik untuk 

mengkaji  masalah evaluasi, khususnya dalam hal analisis butir soal. Sehingga 

penulis memberi judul skripsi ini dengan: “Analisis Soal Ujian Akhir Semester 

(UAS) Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Tahun Ajaran 

2007-2008 di SMAN 1 Mojosari Mojokerto” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah di kemukakan, maka penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat validitas isi soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 

1 Mojosari Mojokerto 



  

2. Bagaimana tingkat reliabilitas soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 

1 Mojosari Mojokerto 

3. Bagaimana taraf kesukaran soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 

1 Mojosari Mojokerto 

4. Bagaimana daya pembeda soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 

1 Mojosari Mojokerto 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat validitas isi soal Ujian Akhir Semester (UAS) 

Bidang studi PAI Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 1 Mojosari 

Mojokerto 

2. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas soal Ujian Akhir Semester (UAS) 

Bidang studi PAI Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 1 Mojosari 

Mojokerto 

3. Untuk mengetahui taraf kesukaran soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang 

studi PAI Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 1 Mojosari Mojokerto 

4. Untuk mengetahui daya pembeda soal Ujian Akhir Semester (UAS) Bidang 

studi PAI Kelas XI Tahun ajaran 2007-2008 di SMAN 1 Mojosari Mojokerto 



  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Akademik Ilmiah: hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbang 

khazanah ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu yang bersangkutan, 

khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2. Secara sosial praktis: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

bagi guru dalam penyusunan soal yang berkualitas untuk melaksanakan 

penilaian proses belajar mengajar. Dan bagi penulis, penelitian ini merupakan 

bahan informasi guna meningkatkan dan menambah pengetahuan serta 

keahlian dalam bidang pendidikan sebagai seorang calon guru. 

 
E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembahasan dan terarahnya penulisan serta 

menghindari kemungkinan timbulanya kasalahpahaman, maka penulis akan 

menjelaskan dan mempertegas maksud dari beberapa istilah yang ada dalam 

skripsi ini, di antaranya: 

Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dsb.)untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya(sebab musabab, duduk 

perkaranya, dsb).4 Sedangkan Soal Ujian adalah instrument (alat) penilaian yang 

di gunakan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar dan kualitas 

hasil belajar siswa. Jadi yang di maksud Analisis Soal Ujian Akhir Semester 
                                                 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi ketiga 
(Jakarta: Balai pustaka, 2005), hal. 43 



  

(UAS) dalam skripsi ini adalah menyelidiki dan mengupas instrument (alat) 

penilaian yang telah di berikan kepada siswa pada saat Ujian Akhir Semester 

(UAS) dalam segi validitas isi, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembedanya. 

Validitas, dalam kamus ilmiah popular berarti kesahan, keabsahan 

berlakunya.5 Dalam hubunganya dengan alat penilaian, validitas berkenaan 

dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang di nilai, sehingga betul-

betul menilai apa yang harus di nilai.6 Artinya adanya kesesuaian antara alat 

penilaian dengan fungsi penilaian dan sasaran penilaian. 

Reliabilitas, berhubungan dengan masalah kepercayaan. Reabilitas alat 

penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut di guanakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama.7 

Taraf kesukaran, yang di maksud dengan taraf kesukaran dalam skripsi ini 

adalah tingkat kesukaran item (difficulty index), yaitu pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu item atau tes.8 

Daya Pembeda, Yang di maksud di sini adalah pengukuran sejauh mana 

suatu butir soal mampu membedakan anak yang pandai dan anak yang kurang 

pandai berdasarkan criteria tertentu.9 

                                                 
5 Pus A. partanto dan M. Dahlan, kamus Ilmiah Populer (Surabaya: ARKOLA, 1994), hal. 29 
6 Nana Sudjana, Penilaian hasil………………….., hal. 12 
7 Ibid., hal. 16 
8 Zainal Arifin, Evaluasi Intruksional……………………………, hal. 129 
9 Ibid., hal. 136 



  

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah ilmu ynag mempelajari cara-cara melakukan 

pengamatan dengan pemikiran  yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan 

yang di susun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan 

menyimpulkan data-data sehingga dapat di perguanakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan 

bimbingan Tuhan.10  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya.11 Penelitian ini membutuhkan perangkat empirik untuk 

mengindra secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. 

Penelitian dilakukan untuk menerapkan suatu fakta melalui sajian-sajian data 

tanpa menguji hipotesa.  

Menurut Lexy J.Moloeng penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.12 

Berdasarkan jenisnya penelitian ini bisa dimasukkan dalam kategori 

penelitian kualitatif deskriptif, karena didalamnya terdapat upaya 

                                                 
10 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarata: Bumi Aksara, 1999), hal. 2 
11 Anselm Strauss & Juliet Corbin Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2003), 4 
12 Lexy.J.Moleong, Metodologi Peneliatian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2002), 3 



  

mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi 

yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, 

dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak 

menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya 

mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang 

diteliti.13 

Oleh karena itu maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan 

penelitian ini maka digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

2. Prosedur Penelitian 

Untuk merealisasikan tujuan penelitian ini maka perlu di susun langkah-

langkah kegiatan seperti di bawah ini: 

a. Tahap persiapan penelitian 

Dalam tahap ini penulis mengajukan izin penelitian kepada pihak sekolah 

yang akan di jadikan tempat penelitian yaitu SMAN 1 Mojosari Mojokerto 

melalui surat izin yang di keluarkan  oleh pihak Fakultas Tarbiyah. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis meminta dokumen-dokumen 

instrument Ujian Akhir Semester (UAS) kelas XI tahun ajaran 2007-2008, 

beserta lembar jawaban yang sudah di isi oleh siswa hasil dari pelaksanaan 

                                                 
13Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksra, 1995), hal. 26 



  

Ujian Akhir Semester (UAS). Juga meminta data-data lain seperti data 

tentang keadaan sekolah, guru, dan siswa. 

c. Tahap pengolahan data 

Dalam tahap ini data-data dari hasil penelitian akan di olah dan di analis 

untuk menjawab dari setiap rumusan masalah yang ada. Instrument Ujian 

Akhir Semester (UAS) akan di analisis mengenai validitas isi, reabilitas, 

taraf kesukaran dan daya pembedanya dengan teknik-teknik yang sudah di 

tentukan. 

3. Jenis dan Sumber data 

a. Jenis data 

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala yang berkaitan 

dengan tujuan peneltian.14 Adapun jenis data dalam penelitian ini berupa: 

1) Data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa di ukur atau di nilai dengan 

angka secara langsung.15  Yang termasuk data kualitatif dalam 

penelitian ini meliputi letak geografis sekolah, keadaan guru, 

karyawan dan siswa, keadaan sarana dan prasarana, termasuk juga data 

mengenai kisi-kisi soal UAS dan lembar jawaban siswa. 

                                                 
14 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: BPFE-UII, 2002), hal. 42 
15 Ibid., hal. 47 



  

2) Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka.16 Dalam 

penelitian ini yang termasuk data kuantitatif meliputi jumlah guru, 

jumlah karyawan, jumlah siswa dan jumlah sarana dan prasarana. 

b. Sumber data 

Dalam penelitian ini ada tiga kategori yang di jadikan sebagai sumber 

data, yaitu: 

1) Person, yaitu sumber data yang bias memberikan data berupa jawaban 

lisan maupun tulisan. Adapun person dalam penelitian ini adalah guru 

PAI, siswa kelas XI SMAN 1 Mojosari Mojokerto, dan pegawai Tata 

Usaha. 

2)  Places, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam dan bergerak. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data 

place adalah SMAN 1 Mojosari Mojokerto. 

3)  Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar atau simbol-simbol lain. Buku, internet, dan dokumen-

dokumen sekolah. 

4. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah seluruh subyek di dalam wilayah penelitian yang 

dijadikan subyek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek 

penelitian yang dipilih dan di anggap mewakili keseluruhan.17  

                                                 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2002), hal. 64 



  

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa 

muslim kelas XI SMAN 1 Mojosari Mojokerto yang berjumlah 364 siswa, 

yang terdiri dari 209 siswa kelas XI IPA dan 155 siswa kelas XI IPS. 

 Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampel Sratified Proporsional Quota Random Sampling. Stratified 

artinya tingkatan, dalam hal ini siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS. 

Proporsional artinya perimbangan , dalam hal ini siswa kelas XI IPA 

disbanding siswa kelas XI IPS adalah 209 : 155 atau 4 : 3 , jumlahnya 7. 

Quota adalah besarnya sampel yang diambil, dalam hal ini sampel diambil 

sebesar 20%. 

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebesar: 

20/100 x 364 siswa = 72,8 = 73 siswa 

dengan rincian sebagai berikut: 

 Sampel dari kelas XI IPA 

4/7 x 73 siswa = 41,7 = 42 siswa 

 Sampel dari kelas XI IPS 

3/7 x 73 siswa = 31,3 = 31 siswa 

jumlah sampel : 

 42 siswa + 31 siswa = 73 siswa 

 

 
                                                                                                                                           
17 Samanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 39 



  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di perlukan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan 

data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, kumpulan nilai siswa, catatan 

harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi di gunakan 

untuk memperoleh data-data tentang letak geografis, struktur organisasi, 

jumlah guru, karyawan dan siswa, jumlah sarana dan prasarana, kisi-kisi soal 

Ujian Akhir Semester (UAS) dan lembar jawaban siswa. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data adalah teknik yang di gunakan untuk menganalisa 

data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian dengan system dan 

metode tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Teknik analisa yang di pakai dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:  

a. Kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menggunakan metode analisa 

diskriptif. Teknik ini di gunakan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama, yaitu validitas isi. Sebuah tes dikatakan valid dari segi isi apabila 

tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variable yang 

hendak di ukur. Maka dari itu untuk mengetahui validitas isi dengan cara 

menganalisis kesesuaian antara butir soal dengan indikator pencapaian 

yang terdapat dalam kisi-kisi soal. 



  

b. kuantitatif, yaitu teknik analisa data dengan menggunakan analisa data-

data yang berbentuk angka. Teknik ini di gunakan untuk menjawab 

permasalahan kedua, ketiga, dan keempat, yaitu reabilitas, taraf kesukaran 

dan daya pembeda. Rumus yang di guankan adalah sebagai berikut: 

1) Reliabilitas 

Untuk mencari reliabilitas soal bentuk obyektif, menggunakan 

pendekatan Single Test-Single Trial dengan menggunakan rumus 

KR20 sebagai berikut: 

r11 =        n           St²  -  ∑ pi qi  
   n – 1              St² 

di mana: 
r 11   : Koefisien reliabilitas tes 
n  : Banyaknya butir item 
1  : Bilangan konstan 
St²  : Varian total 
pi : Proporsi testee yang menjawab dengan betul butir       

item yang bersangkutan 
qi  : Proporsi testee yang jawabannya salah, atau qi = 1- pi 
∑piqi : Jumlah dari hasil perkalian antara pi dengan qi

18
 

Sedangkan untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian menggunakan 

rumus alpha, yaitu: 

r11 =       n           1 - ∑Si²  
                  n – 1              St² 

dimana: 
r11   : Koefisien reliabilitas tes  
n   : Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 
1   : Bilangan konstan 

                                                 
18 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 252 



  

∑Si²  : Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 
St²   : Varian total 

Ign.Masidjo dalam bukunya Penilaian Pencapaian Hasil Belajar 

siswa di Sekolah, memberikan ancar-ancar dalam memberi arti 

terhadap koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

0,91 – 1,00 : Sangat tinggi 

0,71 – 0,90 : Tinggi 

0,41 – 0,70 : Cukup 

0,21 – 0,40 : Rendah 

Negatif – 0,20 : Sangat rendah19 

2) Taraf kesukaran 

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal 

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

IK =       B         
N x Skor maksimal 

di mana: 
IK : Indeks kesukaran 
B : Jumlah jawaban benar yang diperoleh peserta tes dari 

suatu soal/item 
N  : Jumlah seluruh peserta tes 20 

Kriteria yang di gunakan adalah makin kecil indeks yang di peroleh, 

maka makin sulit soal tersebut. Sebaliknya makin besar indeks yang di 

                                                 
19 Ign Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah. (Yogyakarta: KANISIUS, 
1995), hal. 209 
20 Ibid., hal. 189 



  

peroleh makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal 

tersebut sebagai berikut: 

0      – 0,30 : Soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 : Soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 : Soal kategori mudah21 

3) Daya Pembeda 

Rumus yang di gunakan adalah: 

ID =    KA – KB        
  NKA atau NKB x Skor maksimal 

di mana: 
ID  : Indeks diskriminasi 
KA  : Jumlah jawaban benar dari kelompok 

pandai/atas 
KB  : Jumlah yang benar dari kelompok 

kurang/bawah 
NKA atau NKB : Jumlah peserta yang tergolong kelompok 

pandai/atas atau kelompok kurang/bawah 
Skor maksimal : Besarnya skor yang dituntut oleh suatu 

jawaban benar dari suatu soal/item 22 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci menegnai ID yang 

membedakan atau tidak membedakan dapat dipakai ancar-ancar 

sebagai berikut: 

0,80 – 1,00 : Sangat membedakan 

0,60 – 0,79 : Lebih membedakan 

                                                 
21 Nana Sudjana, Penilaian hasil………………….., hal. 137 
22 Ign Masidjo, Penilaian Pencapaian…………………….……..,  hal. 198 



  

0,40 – 0,59 : Cukup membedakan 

0,20 – 0,39 : Kurang membedakan 

Negatif – 0,19 : sangat kurang membedakan23 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, perlu 

adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang merupakan gambaran secara global keseluruhan 

isi skripsi, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis membagi dalam tiga sub bab. 

Sub bab pertama berisi tinjauan tentang tes, yang meliputi pengertian tes, 

penggolongan tes, bentuk-bentuk tes. Sub bab kedua berisi tinjauan mengenai 

karakteristik tes yang baik, meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, 

praktikabilitas, ekonomis. Dan sub bab ketiga tinjauan tentang analisis butir soal 

(item analysis), meliputi analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis taraf 

kesukaran, analisis daya pembeda. 

BAB III : Laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum tempat 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
                                                 
23 Ibid., hal. 201 


