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ABSTRAK 

 

ROHMA WATI (101630514). Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester 

Ganjil Mata Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015. 

Dibawah bimbingan: NURI DEWI MULDAYANTI, M.Pd dan MAHWAR 

QURBANIAH, M.Si 

Teknik evaluasi mutlak diperlukan guru untuk melakukan penilaian terhadap 

proses dan hasil belajar, Sehingga menghasilkan instrumen tes yang berkualitas 

baik. Tes yang baik mempunyai butir-butir soal yang baik. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda 

soal ulangan umum semester ganjil pada mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya 

tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian  analisis isi dengan 

bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber data penelitian adalah lembar 

soal dan lembar jawaban ulangan umum semester ganjil. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik komunikasi tidak langsung, peneliti mengumpulkan 

data berupa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk: 1) validitas 

soal Ulangan Umum Semester Ganjil termasuk kategori tinggi karena 30 butir 

soal (75%) termasuk soal yang valid. 2) Reliabilitas termasuk kategori tinggi 

karena memiliki koefisien reliabilitas r11 sebesar 0,89. 3) Tingkat kesukaran soal 

termasuk kategori baik karena 24 butir soal (60%) termasuk kategori sedang. 4) 

Daya pembeda soal yang termasuk kategori sedang sebanyak 9 butir soal, 20 butir 

soal termasuk kategori baik, dan 8 butir soal termasuk kategori baik sekali. Maka 

dapat disimpulkan bahwa soal valid karena sesuai dengan standar tapi perlu 

perbaikan aspek bahasa pada beberapa soal. Soal memiliki reliabilitas tinggi, 

tingkat kesukaran  soal dengan kategori sedang dan daya pembeda soal dengan 

kategori baik. 

Kata kunci: Analisis butir soal, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda soal. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Kementrian Agama Republik Indonesia tentang Standar Penilaian Kelas 

menyebutkan bahwa guru sekurang-kurangnya harus menguasai 4 (empat) 

kompetensi dengan baik. Empat kompetensi itu sebagai berikut (Tola dan Fahmi, 

2005: 1) : 

1. Menguasai substansi, yakni materi dan kompetensi berkaitan dengan mata 

pelajaran yang dibinanya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Menguasai metodologi mengajar, yakni metodik khusus untuk mata pelajaran 

yang dibinanya. 

3. Menguasai teknik evaluasi dengan baik. 

4. Memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan kode etik 

profesi. 
 

       Pendapat di atas menunjukkan bahwa penguasan teknik evaluasi merupakan 

salah satu kompetensi yang mutlak diperlukan guru karena guru dapat melakukan 

penilaian dengan benar terhadap proses dan hasil belajar mengajar. Pelaksanaan 

penilaian yang benar akan menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang 

tingkat pencapaian hasil serta tentang tingkat efektivitas dan efisiensi proses 

pembelajaran. 

       Penilaian merupakan salah satu bagian penting dalam proses belajar 

mengajar. Bentuk penilaian pada saat proses pembelajaran yaitu berupa ulangan 

akhir semester yang menggunakan alat ukur berupa tes hasil belajar. Keberhasilan 

penilaian hasil belajar sangat tergantung pada kualitas instrumen tes yang 

digunakan (Cartono dan Utari, 2006: 23).  

       Instrument tes yang digunakan harus valid dan reliabel. Oleh karena itu, tes 

hasil belajar butir-butir soalnya harus dirumuskan dengan baik, singkat dan jelas 

sehingga para siswa dapat memahami maksud soal dengan mudah dan tidak bias, 

dan validitas butir soal dapat dinilai terutama berdasarkan kesesuaian isi butir 

soalnya dengan bahan ajar, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 

Berdasarkan wawancara dengan guru IPA MTs N 1 Rasau Jaya, soal yang 

akan diberikan kepada siswa belum pernah diuji cobakan dengan alasan 

kekurangan waktu dan menjaga kerahasiaan soal. Selain itu dalam penyusunan 
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soal tidak pernah dilakukan analisis sehingga tidak diketahui bagaimana kualitas 

butir soal tersebut (validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda). 

Selanjutnya, dari hasil ulangan umum semester ganjil yang diikuti siswa kelas 

VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014-2015 tidak dapat mencapai hasil 

belajar yang sesuai KKM karena nilai siswa rata-rata di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75, hal ini disebabkan faktor guru yang kurang 

memberikan soal-soal latihan kepada anak saat akan menghadapi ulangan umum 

sedangkan anak tidak memiliki buku paket untuk mereka belajar di rumah. 

Berikut ini ditampilkan tabel 1.1 persentase ketuntasan nilai ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Persentase Ketuntasan Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil 

Mata Pelajaran IPA Kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Kelas Jumlah Siswa Jumlah Siswa Persentase % 

Tuntas Tidak  

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

Kelas A 31 5 26 16,12% 83,88% 

Kelas B 33 8 25 24,24% 75,76% 

Sumber: Dokumentasi guru IPA MTs N 1 Rasau Jaya 

       Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa banyak siswa yang tidak tuntas pada 

materi semester ganjil, yakni pada kelas A siswa yang tidak tuntas sebanyak 26 

siswa (83,87%) dari jumlah siswa sebanyak 31 siswa, sedangkan pada kelas B 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 25 siswa (75,76%) dari jumlah siswa sebanyak 

33 siswa. Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa pada kelas A siswa yang tuntas 

hanya 5 siswa, sedangkan pada kelas B siswa yang tuntas hanya 9 siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan siswa termasuk ke dalam kategori 

kurang baik karena tingkat persentase ketuntasan siswa di bawah 60%. 

       Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa rendahnya 

hasil belajar siswa dikarenakan guru IPA di MTs N 1 Rasau Jaya belum 

melakukan langkah pengevaluasian soal sesuai standar.  Soal ulangan umum akhir 

semester ganjil yang diberikan kepada siswa tidak dianalisis sebelumnya sehingga 

tidak diketahui bagaimana kualitas butir soal tersebut. Oleh karena itu soal 
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ulangan umum akhir semester ganjil perlu evaluasi. Sehingga menghasilkan alat 

evaluasi yang berkualitas baik. Soal ulangan umum semester ganjil yang 

berbentuk pilihan ganda dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Syarat alat evaluasi yang baik paling sedikit 

memiliki 4 kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda soal. Apabila soal tersebut tidak memiliki syarat tersebut maka tidak 

dapat mengukur kemampuan siswa dengan tepat.        

       Berdasarkan uraian latar belakang maka perlu dilakukan analisis butir soal 

ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun 

ajaran 2014/2015. Analisis butir soal bertujuan untuk mengkaji dan menelaah 

setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu untuk digunakan (Amalia dan 

Widayati, 2012: 4). Soal  ulangan umum semester ganjil dikatakan baik apabila 

soal tersebut memiliki validitas yang baik, reliabilitas dengan interpretasi tinggi, 

tingkat kesukaran dengan interpretasi cukup dan daya pembeda dengan 

interpretasi cukup. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana validitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 ? 

2. Bagaimana tingkat kesukaran soal ulangan umum semester ganjil mata 

pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 ? 

3. Bagaimana daya pembeda soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran 

IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 ? 

4. Bagaimana reliabilitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tentang : 

1. Validitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

2. Tingkat kesukaran soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

3. Daya pembeda soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas 

VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015.  

4. Reliabilitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

       Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi para 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan 

penelitian tersebut secara lebih luas, intensif dan mendalam. 

b. Konsep-konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan masukan 

berharga bagi dunia pendidikan khususnya bidang evaluasi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

       Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi guru, dapat memberikan masukan tentang cara analisis mutu alat 

evaluasi sehingga dihasilkan alat ukur yang baik atau memenuhi standar. 

b. Bagi siswa, mendapatkan alat evaluasi yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, materi ajar, dan tingkat perkembangan siswa. 



5 

 

 

 

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas alat evaluasi 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menganalisis kualitas tes atau alat evaluasi pembelajaran dan mengetahui 

cara untuk memperbaikinya. 

 

E. Definisi Operasional 

       Definisi operasional bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-

beda terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan 

penjelasan istilah-istilah sebagai berikut: 

1.  Analisis butir soal 

       Analisis butir soal dalam penelitian ini merupakan prosedur yang 

sistematis untuk mengkaji kualitas butir soal ulangan umum semester ganjil 

mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang meliputi 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Validitas 

isi pada penelitian ini merujuk pada kesesuaian antara butir soal dengan 

indikator. Validitas butir soal untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir 

soal, dinyatakan valid apabila skor item terbukti mempunyai korelasi positif 

yang signifikan dengan skor totalnya (menggunakan rumus korelasi point 

biseral).  

       Tingkat kesukaran dalam penelitian ini  adalah butir soal yang digunakan 

tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit. Cara untuk mengetahui 

bahwa soal memiliki tingkat kesukaran sedang dengan menginterpretasi data 

pada indeks kesukaran. Daya pembeda dalam penelitian ini  adalah mengkaji 

butir soal yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan butir 

soal tersebut dalam membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi 

prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang mampu (lemah prestasinya). 

Cara untuk mengetahui bahwa soal memiliki tingkat daya pembeda yang cukup 

dengan menginterpretasi data pada indeks daya pembeda. Reliabilitas 

merupakan persyaratan kedua yang harus dimiliki untuk memenuhi persyaratan 
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tes yang baik. Pengukuran untuk mengetahui tingkat ketetapan atau keajegan 

skor yang dihasilkan dari sebuah tes (menggunakan rumus KR-20). Cara untuk 

mengetahui bahwa soal reliabel yaitu soal yang digunakan harus memiliki taraf 

kepercayaan yang tinggi jika soal tersebut memberikan hasil yang tetap. 

2. Soal Ulangan Umum Semester Ganjil tahun ajaran 2014/2015 

       Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir soal ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 

2014/2015. Soal objektif bentuk pilihan ganda berjumlah 40 soal. Soal ulangan 

umum semester ganjil ini termasuk evaluasi sumatif. 

3. Pelajaran IPA 

       Pelajaran IPA mencakup IPA biologi, kimia, dan fisika. Penelitian ini 

mencakup IPA biologi dan kimia, adapun  materi IPA yang diujikan pada soal 

ulangan umum semester ganjil yaitu pertumbuhan dan perkembangan, sistem 

gerak pada manusia, sistem pencernaan pada manusia, sistem pernapasan pada 

manusia, sistem peredaran darah pada manusia, sistem dalam kehidupan 

tumbuhan, atom ion molekul, dan bahan kimia dalam kehidupan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Evaluasi 

       Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam 

bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiah evaluasi 

pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau 

penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan (Anas 

Sudijono, 2008: 55).  Dimyati dan Mudjiono (2009: 192) evaluasi belajar dan 

pembelajaran merupakan proses untuk menentukan nilai belajar dan 

pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penilaian atau 

pengukuran belajar dan pembelajaran.  

       Program pengajaran perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dapat dicapai. Apapun kegiatannya, 

evaluasi diperlukan untuk memberikan kembali atas kinerja suatu program. 

Tanpa evaluasi, sulit untuk memperoleh informasi apakah program sudah 

berlangsung dengan baik. Evaluasi selalu menyangkut pemeriksaan 

ketercapaian tujuan yang ditetapkan. 

       Bagi penyusun soal, fungsi evaluasi perlu diperhatikan secara sungguh-

sungguh agar evaluasi yang diberikan betul-betul mengenai sasaran yang 

diharapkan. Berikut ini dikemukakan pendapat tentang fungsi evaluasi. 

Menurut Hamalik, Oemar (2006:147) mengatakan bahwa penilaian mendapat 

tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pokok sebagai berikut: 

a. Fungsi Edukatif, agar dapat diungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam 

proses pendidikan. 

b. Fungsi Institusional, untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa 

mengalami kemajuan dalam proses belajar setelah mengalami proses 

pembelajaran. 

c. Fungsi Diagnostik, untuk menanggulangi atau membantu yang 

bersangkutan mengatasi kesulitan atau memecahkan masalahnya. 
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d. Fungsi Administratif, untuk mengetahui tingkat kemampuan guru-guru 

dalam proses belajar mengajar. 

e. Fungsi Kurikuler, untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan 

berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. 

f. Fungsi Manajemen, sebagai bahan bagi pimpinan untuk membuat 

keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen. 

       Jenis-jenis evaluasi belajar siswa di sekolah yaitu (Hamdani, 2011: 306): 

a. Evaluasi Formatif 

       Adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar, dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan 

atau topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses 

pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. 

b. Evaluasi Sumatif 

       Adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka 

kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini dilaksanakan setelah 

guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk satu semester. 

c. Evaluasi Penempatan 

       Adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam 

situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

d. Evaluasi Diagnostik 

       Adalah evaluasi yang ditujukan untuk membantu memecahkan 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. 

       Jenis evaluasi penelitian ini yaitu evaluasi sumatif yaitu tes ulangan umum 

yang dilaksanakan tiap akhir semester ganjil. Salah satu alat evaluasi yang 

digunakan adalah tes.  

       Berdasarkan pendapat diatas bahwa evaluasi merupakan suatu proses 

untuk mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai yang berguna untuk 

membuat keputusan dalam dunia pendidikan dan evaluasi tersebut merupakan 

alat untuk umpan balik bagi proses pembelajaran sebagai dasar untuk 
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menyusun laporan kemajuan belajar siswa, sebagai dasar merumuskan kriteria 

ketuntasan minimal dan untuk mengetahui sejauh mana kualitas butir soal yang 

disusun. 

2. Hasil Belajar 

       Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Perubahan 

perilaku hasil belajar itu merupakan  perubahan perilaku yang relevan dengan 

tujuan pengajaran (Susanti, 2005:180). Sudjana (2010: 3) menyatakan bahwa 

“Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang 

terjadi pada diri siswa, setelah melalui proses belajar. Tingkah laku sebagai 

hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik‟‟.  

       Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian-pengertian 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2009:5). Menurut 

Djamarah dan Aswan (2010:107) tingkat keberhasilan  proses mengajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Istimewa/maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang 

diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa 

b. Baik sekali/optimal : Apabila sebagian besar (76%-99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh 

siswa 

c. Baik/minimal         : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

60%-75%  saja dikuasai oleh siswa 

d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari     60% dikuasai oleh siswa 

       Menurut Sudjana (2010: 152) terdapat beberapa manfaat hasil belajar 

yaitu:  

a. Memberi petunjuk secara umum tentang keberhasilan pengajaran, 

b. Upaya memahami kemampuan siswa, 
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c. Petunjuk dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar, 

d. Dasar untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya, 

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan tugasnya sebagai pengajar. 

       Djamarah dan Aswan (2010:109) menyatakan terdapat berbagai macam 

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar, diantaranya 

ialah sebagai berikut : 

a. Tujuan 

       Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses belajar 

mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan 

pengajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. 

b. Guru 

       Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Setiap guru mempunyai 

kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan 

mereka. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa 

dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk 

mengantarkan anak didik menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan 

berkepribadian. 

c. Anak Didik 

       Anak didik adalah orang yang sengaja datang ke sekolah. Anak didik 

merupakan unsur manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar. 

d. Kegiatan Pengajaran 

       Strategi penggunaan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil 

belajar mengajar. Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya 

interaksi antara guru dan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. 

Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru mempengaruhi keberhasilan 

belajar mengajar. 
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e. Bahan dan Alat Evaluasi 

       Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum 

yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Bahan 

pelajaran itu sudah dikemas dalam bentuk buku paket untuk dikonsumsi 

oleh anak didik. Bahan evaluasi dibuat oleh guru dengan perencanaan yang 

sistematis dan dengan penggunaan alat evaluasi. 

f. Suasana Evaluasi 

       Suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi biasanya dilakukan 

didalam kelas. Besar kecilnya jumlah anak didik yang dikumpulkan 

didalam kelas akan mempengaruhi suasana kelas. 

       Menurut Arifin (2011: 15) tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang 

telah diberikan 

b. Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat dan sikap peserta 

didik terhadap program pembelajaran 

c. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta 

didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan 

d. Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

e. Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai 

dengan jenis pendidikan tertentu 

f. Untuk menentukan kenaikan kelas 

g. Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

       Selain guru keberhasilan kegiatan belajar mengajar juga sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal siswa. Faktor internal siswa adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa, faktor  diantaranya kesehatan, cacat tubuh, 

kematangan dan kesiapan intelegensi, minat, bakat dan motivasi. Kemampuan 

intelegensi yang meliputi: kemampuan memori, kemampuan verbal, 
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kemampuan numerik, kemampuan pandang ruang dan lain-lain (Irine Widya 

Manurung, Bakti Mulyani dan Sulistyo Saputro, 2012 :25).  

       Menurut Slameto (2010: 54-71), faktor- faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar  adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Internal 

       Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia 

itu sendiri. Adapun faktor-faktor internal tersebut antara lain: 

(1) Faktor jasmani, misalnya : kesehatan 

(2) Faktor psikologis, misalnya : Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan,  dan kesiapan. 

b. Faktor Eksternal 

       Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi 

manusia atau berasal dari orang lain atau lingkungannya. Adapun faktor-

faktor tersebut antara lain: 

(1) Pengaruh Orang Tua 

       Mendidik anak merupakan tanggung jawab utama orang tua. Peran 

orang tua menjadi penting dalam mendidik anak-anaknya, baik dalam sudut 

pandang agama, sosial kemasyarakatan maupun individu. Keluarga 

hendaknya tercipta hubungan timbal balik dalam pendidikan, sebab dalam 

keluarga inilah orang tua menjadi suri tauladan utama, terutama dalam 

aktivitas beragama. 

(2) Pengaruh Guru 

       Guru merupakan orang kedua setelah orang tua yang dapat 

mempengaruhi akhlak anak (peserta didik), yakni melalui kepribadian dan 

keteladanannya, sehingga guru hendaknya berkepribadian yang 

mencerminkan agama, sebagaimana yang telah dan akan diajarkan kepada 

peserta didiknya. 

(3) Pengaruh Lingkungan Masyarakat 

       Keberagamaan seseorang (peserta didik) juga dipengaruhi oleh 

lingkungan masyarakatnya, hal ini dikarenakan dalam kehidupan 

masyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai yang didukung oleh 
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warganya. Setiap warga termasuk peserta didik harus bersikap dan 

berakhlak yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada tersebut. 

(4) Pengaruh Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

       Pendidikan agama di sekolah, bagaimanapun juga akan memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan keberagamaan peserta didik. Namun 

demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada 

beberapa faktor yang dapat memotivasi peserta didik dalam memahami 

nilai-nilai agama, sebab pada hakikatnya pendidikan agama merupakan 

pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih menitik beratkan 

pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan 

agama.  

 

3. Tes 

       Menurut Suryawati dan Yulfikar (2012) tes dapat digunakan sebagai alat 

dalam mengadakan seleksi terhadap daya serap siswa dan hasilnya berfungsi 

sebagai bahan dalam mengadakan bimbingan dan penyuluhan, tes yang 

dimaksud adalah tes yang memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi guru 

dalam menyusun tes tersebut sesuai dengan apa yang telah diberikan atau di 

pelajari. Nana Sudjana (2010:35) mengatakan bahwa tes sebagai alat penilaian 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes 

tulisan) atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). 

       Bentuk tes yang digunakan di sekolah dapat dikategorikan menjadi dua 

yaitu tes objektif dan tes non objektif. Tes objektif disini dilihat dari sistem 

penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan 

menghasilkan skor yang sama. Tes non objektif adalah tes yang sistem 

penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Dengan kata lain tes objektif 

adalah tes yang sistem penskorannya objektif, sedangkan tes non objektif 

sistem penskorannya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor. 

       Pada tes yang berbentuk objektif, siswa tinggal memilih jawaban yang 

benar diantara jawaban-jawaban yang tersedia, atau memberi jawaban singkat 
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atau melengkapi jawaban dari suatu pernyataan yang belum sempurna. Bentuk 

tes objektif yaitu a) Benar salah (true-false), b)Pilihan berganda (multiple 

choise), c) Menjodohkan (matching), dan e) Jawaban singkat (short answer) 

dan isian (completion). 

       Setiap bentuk tes pilihan ganda yang digunakan memiliki kelebihan dan 

kelemahan, adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kelemahan Butir Tes Pilihan Ganda 

Kelebihan  Kelemahan  

a.Hasil belajar yang sederhana sampai 

yang komplek dapat diukur 

b.Terstruktur dan petunjuknya jelas 

c.Alternatif jawaban yang salah dapat 

memberikan informasi diagnostik 

d.Tidak dimungkinkan untuk menerka 

jawaban 

e.Penilaian mudah, objektif dan dapat 

dipercaya 

a.Menyusunnya membutuhkan  

waktu yang lama 

b.Sulit menemukan pengacau 

b.Kurang efektif mengukur 

beberapa tipe pemecahan 

masalah, kemampuan untuk 

mengorganisir dan 

mengekspresikan ide 

c.Nilai dapat dipengaruhi dengan 

kemampuan baca yang baik 

Sumber: Haris dan Jihad, 2012: 83 

       Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah soal bentuk pilihan ganda 

dengan alternatif jawaban (Option) 4 pilihan jawaban. Menurut Kementrian 

Agama Republik Indonesia,‟‟ Soal bentuk pilihan ganda adalah suatu soal yang 

jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang 

disediakan. Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal 

(stem) dan pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban 

dan pengecoh (distracter). Arifin, Zainal (2011: 138) mengatakan “Jumlah 

alternatif jawaban tidak ada aturan baku, guru bisa membuat 3,4, atau 5 

alternatif jawaban semakin banyak semakin bagus untuk mengurangi faktor 

menebak (Chance of guessing) sehingga dapat meningkatkan validitas dan 

reliabilitas soal”. 

       Menurut Ivanty, dkk (2013) tes objektif pilihan ganda memiliki beberapa 

kebaikan yang tidak dimiliki tes jenis lainnya, yaitu tes objektif pilihan ganda 

bentuknya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi 

pembelajaran. Tes objektif pilihan ganda lebih memungkinkan bagi tester 
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untuk bertindak lebih objektif, baik dalam mengoreksi lembar jawaban soal, 

menentukan bobot skor maupun dalam menentukan nilai akhirnya. Butir-butir 

soal jauh lebih mudah dianalisis baik dari segi kesukaran daya pembeda soal 

maupun validitas dan reliabilitas soal. Mengoreksi tes objektif pilihan ganda 

jauh lebih cepat. 

       Menurut purwanto (2013: 33) untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar 

dan mengajar, seorang guru dapat menggunakan dua macam tes, yakni tes yang 

telah distandarkan (standardized test) dan tes buatan guru (teacher-made test). 

Standardized test ialah tes yang telah mengalami proses standardisasi, yakni 

proses validasi dan keandalan sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal 

untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Perbandingan antara tes 

standar dan tes buatan guru adalah sebagai berikut (Arikunto, 2012: 160): 

Tabel 2.2 Perbandingan Tes Standar dan Tes Buatan 

No Tes Standar Tes Buatan 

a Didasarkan atas bahan dan tujuan 

umum dari sekolah-sekolah di 

seluruh Negara 

Didasarkan atas bahan dan tujuan 

khusus yang dirumuskan oleh 

guru untuk kelasnya sendiri 

b Mencakup aspek yang luas dan 

pengetahuan atau keterampilan 

dengan hanya sedikit butir tes 

untuk setiap keterampilan atau 

topic 

Dapat terjadi hanya mencakup 

pengetahuan dan keterampilan 

yang sempit 

c Disusun dengan kelengkapan staf 

professor, pembahas, editor, butir 

tes 

Biasanya disusun sendiri oleh 

guru dengan sedikit bantuan orang 

lain/ tenaga ahli 

d Menggunakan butir-butir tes yang 

sudah diujicobakan (try out), 

dianalisis dan direvisi sebelum 

menjadi sebuah tes 

Jarang-jarang menggunakan butir-

butir tes yang sudah diujicobakan, 

dianalisis, dan direvisi 

e Mempunyai reliabilitas yang 

tinggi 

Mempunyai reliabilitas sedang 

atau rendah 

f Dimungkinkan menggunakan 

norma untuk seluruh Negara 

Norma kelompok terbatas kelas 

tertentu 

Sumber: Arikunto, 2012 
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4. Daya Serap Belajar   

       Di dalam proses pembelajaran, tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi penting untuk mencapai 

tujuan dari pembelajaran. Bagaimana guru menyampaikan materi 

pembelajaran, jika siswa tidak memahami materi pelajaran tersebut maka 

proses belajar menjadi tidak maksimal. Disini peran daya serap belajar siswa 

menjadi penting untuk dapat menyerap dengan sebaik-baiknya materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daya diartikan sebagai 

kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak, 

sedangkan kata serap diartikan memahami dengan sungguh-sungguh. Belajar 

berarti usaha untuk memperoleh ilmu. Jadi daya serap belajar dapat diartikan 

sebagai suatu kemampuan untuk memahami pelajaran dengan sungguh-

sungguh agar memperoleh ilmu. 

       Daya serap belajar akan menentukan hasil prestasi belajar dari siswa itu 

sendiri, hasil proses belajar yang dipahami dan diterapkan oleh siswa akan 

membuat perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran.  Hasil 

belajar yang berupa perubahan tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang 

menurut taksonomi Blomm (Sudjana, Nana. 2010: 22) kemampuan tersebut 

diklasifikasikan dalam 3 ranah, yaitu: 

(1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

(2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

(3) Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni (a) 

gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

perceptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan 

kompleks, (f) gerakan ekspresif dan interpretatif. 
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       Penjelasan diatas, dapat disimpulkan tingkat daya serap belajar siswa akan 

menentukan prestasi belajar siswa nantinya dan akan membuat perubahan 

tingkah laku dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

 

5. Analisis Butir Soal 

       Asmin (2006: 78) menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak 

terlepas dari penerapan penilaian yang dapat secara tepat mengukur hasil akhir 

dari suatu proses pembelajaran. Artinya untuk menilai hasil akhir dalam 

pembelajaran diperlukan alat penilaian yang berkualitas. Salah satu alat 

penilaian yang sering digunakan adalah tes. Untuk mengetahui kualitas tes 

maka perlu dilakukan analisis soal sebelum soal tersebut diberikan kepada 

peserta tes. 

       Menurut Sudjana (2010: 135) menyatakan bahwa analisis butir soal 

merupakan pengkajian terhadap tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang 

memiliki kualitas yang memadai. Menurut Arikunto (2012:222) analisis soal 

(item analysis) adalah suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan 

informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. 

Analisis butir soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang 

baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Identifikasi soal tersebut dilakukan oleh 

guru. 

       Menurut Purwanto (2013: 188) mengatakan tujuan khusus dari items 

analysis ialah mencari soal tes mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan 

mengapa item atau soal itu dikatakan baik atau tidak baik. Mengetahui soal-

soal yang tidak baik itu selanjutnya kita dapat mencari kemungkinan sebab-

sebab mengapa item itu tidak baik. Oleh karena itu, dengan membuat analisis 

soal sedikitnya dapat mengetahui hal penting yang dapat diperoleh dari tiap 

soal yaitu:  

a. Sampai dimana tingkat atau taraf kesukaran soal itu (difficulty level of an 

item) 
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b. Apakah soal itu mempunyai daya pembeda (discriminating power) sehingga 

dapat membedakan kolompok siswa yang pandai dengan kelompok siswa 

yang bodoh 

c. Apakah semua alternatif jawaban (option) menarik jawaban-jawaban 

ataukah ada yang demikian tidak menarik hingga tidak perlu dimasukkan ke 

dalam soal. 

       Amalia dan Widayati (2012: 4) mengatakan tentang  tujuam penelaahan 

butir soal untuk mengakaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal 

yang bermutu untuk digunakan. Selain itu, untuk membantu meningkatkan tes 

melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif  serta untuk mengetahui 

informasi diagnostik pada peserta didik apakah mereka sudah atau belum 

memahami materi yang telah diajarkan.    

       Untuk menganalisis kualitas soal menggunakan uji validitas item/butir 

soal, tingkat kesukaran item, daya pembeda item, dan reliabilitas soal. 

a. Validitas Item/Butir Item 

       Menurut Sudijono (2011: 182) validitas item dari suatu tes adalah 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item (yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas) dalam mengukur apa yang 

seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Hubungan antara butir item 

dengan hasil belajar sebagai totalitas yang dapat dipahami. Semakin banyak 

butir-butir item yang dapat dijawab dengan betul oleh siswa, maka skor-skor 

total hasil tes tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit butir-

butir item yang dijawab dengan betul oleh siswa, maka skor-skor total hasil tes 

tersebut akan semakin rendah atau semakin menurun. 

b. Taraf Kesukaran 

       Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukkan proporsi siswa yang 

menjawab betul suatu soal. Makin besar tingkat kesukaran berarti soal itu 

makin mudah demikian juga sebaliknya yaitu makin rendah tingkat kesukaran 

berarti soal itu makin sukar. Menurut Arikunto (2012: 222) „‟Suatu tes 

dikatakan baik harus memenuhi salah satu kriteria dari kualitas tes yang baik, 
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yaitu memiliki tingkat kesukaran. Artinya tes tersebut haruslah memuat butir-

butir soal yang tingkat kesukarannya merata antara mudah, sedang dan sulit‟‟. 

c. Daya Pembeda 

       Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar 

untuk dapat membedakan testee yang berkemampuan tinggi dengan testee yang 

memiliki kemampuan rendah. Sebagian testee yang memiliki kemampuan 

tinggi untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, 

sementara testee yang kemampuannya rendah untuk menjawab butir item 

tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan betul. 

       Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal 

merupakan pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat 

pertanyaan yang memiliki kualitas yang baik secara keseluruhan maupun butir 

soal yang menjadi bagian tes tersebut.  

d. Reliabilitas 

       Menurut Arikunto (2012: 90) reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila 

diteskan kepada subjek yang sama. Reliabilitas menekankan pada konsistensi 

skor, bukan pada tes. Hal ini penting karena reliabilitas seperti halnya validitas 

merupakan judgment tentang skor yang diperoleh dari kegiatan pengukuran 

dimana siswa memberikan jawaban terhadap butir soal yang disajikan. 

 

6. Pembuatan Soal 

a. Kaidah Penyusunan Soal 

       Menurut Endrayanto dan Yustina (2014: 86) agar soal yang disusun 

bermutu baik, maka dalam penulisan soal harus memperhatikan kaidah 

penulisannya. Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda adalah sebagai 

berikut (1) Setiap butir soal pilihan ganda hanya memiliki satu jawaban benar 

atau yang paling benar. (2) pokok soal (stem) harus ditulis lengkap, 

menggambarkan pilihan jawaban, dan seluruh pengecoh disajikan. (3) Hindari 

pokok soal dengan menggunakan kata negatif ganda seperti tidak atau kecuali. 

(4) Setiap pilihan jawaban menggunakan struktur bahasa atau kalimat yang 

konsisten (sama panjang atau sama pendek). (5) Tidak mencantumkan  pilihan 
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jawaban “semua pilihan jawaban di atas salah‟‟ atau “semua pilihan jawaban di 

atas benar‟‟. 6) Pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau urutan kronologisnya. 7) kunci 

jawaban dibuat secara acak dan jumlah jawaban benar proporsional. Jangan 

sampai kunci jawaban butir soal pilihan ganda memiliki pola tertentu. 

 

b. Kisi-kisi Penulisan Butir Soal 

       Menurut Endrayanto dan Yustina (2014: 65) syarat kisi-kisi yang baik 

dalam penulisan butir soal adalah sebagai berikut (1) Kisi-kisi mewakili isi 

kurikulum atau materi/bahan pembelajaran secara tepat dan proporsional. (2) 

Komponen-komponen di dalam kisi-kisi diuraikan secara jelas dan mudah 

dipahami. (3) Materi/bahan pembelajaran yang ditanyakan dapat dibuatkan 

butir soalnya. (4) Memperhatikan urgensi, keberlanjutan, relevansi, dan 

keterpakaian. 

c. Perakitan Soal 

       Penyusunan kisi-kisi dalam penulisan butir soal, guru akan memetakan 

teknik penilaian dan jenis butir soal yang sesuai kompetensi dasar dan 

indikatornya. Setelah menuliskan butir soal yang hendak disajikan, guru 

memeriksa setiap butir soal tersebut. Pada tahap ini, guru harus mengatur 

setiap butir soal yang disajikan sedemikian rupa, lalu dirakit menjadi tes. Suatu 

tes dapat mencakup beragam jenis soal yang harus diorganisasikan berdasarkan 

jenis soal. Ada berbagai teknik pengelompokan jenis soal dan butir soal 

sehingga menjadi tes yang siap pakai yang akan diuraikan sebagai berikut 

(Menurut Endrayanto dan Yustina, 2014: 213) 

(1) Pengaturan Berdasarkan Jenis Soal 

       Pengurutan berbagai butir soal yang disajikan di dalam tes dapat dilakukan 

berdasarkan jenis soal; mulai dari soal benar-salah, menjodohkan, pilihan 

ganda, dan seterusnya. Cara semacam ini memiliki manfaat yaitu pertama, guru 

menyajikan instruksi pengerjaan tes yang seragam berdasarkan jenis soal yang 

disajikan. Kedua, siswa semakin mudah mengerjakan butir soal yang disajikan 
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karena menggunakan aspek mental yang sama berdasarkan pengelompokan 

jenis soal. Ketiga, guru lebih mudah menskor jawaban siswa. 

(2) Pengaturan Berdasarkan Kompleksitas Hasil Belajar Siswa 

       Pengaturan butir soal dalam tes dapat dilakukan berdasarkan kompleksitas 

hasil belajar siswa, mulai dari hasil belajar sederhana hingga rumit. Butir soal 

yang mengukur hasil belajar yang sama diurutkan berdasarkan tingkat 

kesulitannya. Misalnya, guru menyajikan soal pilihan ganda. Guru dapat 

mengurutkan setiap butir soal pilihan ganda berdasarkan pengetahuan istilah 

terminologi, pengetahuan fakta spesifik, pengetahuan prinsip dan penerapan 

prinsip. Cara semacam ini sangat membantu siswa saat mengerjakan tes, 

karena siswa mengerjakan butir soal mulai dari hasil belajar yang sederhana 

hingga kompleks (tinggi). 

(3) Pengaturan Berdasarkan Tingkat Kesukaran 

       Bentuk lain pengaturan butir soal dalam tes berdasarkan tingkat kesukaran 

yaitu mengurutkan butir soal yang relatif mudah hingga tingkat kesukaran 

tinggi. Siswa dapat mengerjakan soal yang tingkat kesukarannya tinggi 

seandainya soal dengan tingkat kesukaran tinggi tersebut ditempatkan pada 

bagian-bagian awal. Jika waktu pengerjaan tes cukup lama, siswa dapat 

mengerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu baru kemudian butir 

soal yang tersulit. 
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BAB III 

METODOE PENELITIAN 

A. Metode dan Bentuk Penelitian 

1. Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(Content Analysis) artinya suatu metode yang dipakai untuk meneliti 

dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol dan lainnya. Jadi, peneliti 

menganalisis dokumen berupa lembar soal dan lembar jawaban siswa ulangan 

umum semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 

2014/2015. 

 

2. Bentuk Penelitian 

       Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka). Penelitian kuantitatif ialah data penelitian kuantitatif berwujud 

angka-angka, hasil perhitungan pengukuran dapat dengan penjumlahan, 

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan, dan diperoleh persentase untuk 

menghubungkan antara dua variabel atau lebih sehingga memberikan 

gambaran yang jelas terhadap hubungan tersebut. Jadi, peneliti ingin 

menggambarkan keadaan subjek/ objek yang dilambangkan dengan angka-

angka melalui perhitungan dengan rumus dan diproses lebih lanjut untuk 

disimpulkan. 

 

B. Sumber Data Penelitian 

       Sumber data penelitian ini adalah lembar soal dan lembar jawaban siswa 

ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau 

Jaya tahun ajaran 2014/2015.  

 

 

22 



23 

 

 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada hari kamis, 2 Oktober 2015. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di  MTs N 1 Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya 

Kabupaten Kubu Raya. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

a. Meminta izin penelitian ke sekolah 

b. Melakukan wawancara ke guru MTs N 1 Rasau Jaya 

c. Identifikasi masalah dan merumuskan masalah 

2. Pelaksanaan Penelitian 

       Mengumpulkan data penelitian yaitu: lembar soal ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun 

ajaran 2014/2015, lembar kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Mengolah data dari hasil lembar jawaban siswa yang mengerjakan soal 

ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 

Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 berbentuk pilihan ganda 

b. Menganalisis hasil perolehan data untuk mengetahui validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda item  dan reliabilitas pada soal ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun 

ajaran 2014/2015.  

c. Menarik kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian 

d. Menyusun laporan penelitian 
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E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik komunikasi tidak langsung. Teknik komunikasi tidak 

langsung yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

komunikasi dengan subjek penelitian melalui perantara alat, baik alat yang 

sudah tersedia maupun alat yang dibuat khusus untuk keperluan itu, 

pelaksanaannya dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya ataupun 

situasi buatan. 

2. Alat Pengumpulan Data 

       Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumenter. 

studi dokumenter merupakan pengumpulan data dengan menggunakan sumber 

dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen 

dalam penelitian ini adalah lembar  jawaban siswa ulangan umum semester 

ganjil kelas VIII mata pelajaran IPA di MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 

2014/2015. 

 

F. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan suatu cara yang sangat menentukan untuk 

menyusun dan mengolah data yang terkumpul untuk diambil suatu kesimpulan 

yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data yang diperoleh 

dari hasil jawaban siswa yang menjawab soal ulangan umum akhir semester 

ganjil yang berbentuk pilihan ganda. Data yang sudah terkumpul diolah dan 

dianalisis menggunakan program ANAT2ES versi 4.0 untuk mengetahui 

kualitas butir soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. Adapun langkah-langkah dalam 

menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis Validitas 

a. Validitas Isi 

       Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi. 

Validitas isi dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan materi 

atau isi pelajaran yang diberikan, sehingga dapat mengukur kompetensi 

yang diharapkan setelah materi disampaikan kepada siswa. Penilaian yang 

diberikan oleh validator berupa komentar atau saran terhadap instrumen. 

Instrumen yang divalidasi adalah soal pilihan ganda sebanyak 40 soal. 

       Validitas isi dihitung dengan pendekatan yang dikemukakan oleh 

Lawshe yaitu Content Validity Rasio (CVR). Validitas yang dinilai adalah 

kesesuaian isi instrument dengan yang akan diujikan dan kalimat-kalimat 

yang digunakan komunikatif dalam instrument dengan ketentuan: 

(1) Skor 2 untuk setiap sub yang sesuai dengan aspek yang diukur dan 

bahasa yang digunakan mudah dipahami. 

(2) Skor 1 untuk setiap sub yang sesuai dengan aspek yang diukur dan 

bahasa yang digunakan kurang dipahami. 

(3) Skor 0 untuk setiap sub yang tidak sesuai dengan yang diukur dan 

bahasa yang digunakan sulit dipahami. 

       Menurut Lawshe, Content Validity Rasio (CVR) dapat dihitung dengan 

rumus: 

CVR=  

Keterangan: 

CVR = Content Validity Rasio (CRV) 

Ne = Jumlah validator yang memberikan skor 2 

N = Jumlah semua validator 

        Nilai Content Validity Rasio (CVR) yang telah didapat selanjutnya 

dibandingkan dengan tabel 3.2 nilai minimum Content Validity Rasio 

(CVR). Nilai beberapa CVR yang direkomendasikan untuk masing-masing 

jumlah panelis sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Nilai Minimum Content Validity Rasio (CVR) 

JumlahPenelis (Validator) Nilai Minimum (CVR) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0,99 

0,99 

0,99 

0,85 

0,78 

0,62 

0,59 

0,56 

0,54 

0,51 

0,49 

0,42 

0,37 

0,33 

0,31 

0,29 

(Lawshe.1975:568) 

       Validasi dilakukan oleh lima validator yaitu 3 dosen Universitas 

Muhammadiyah Pontianak Program Studi Pendidikan Biologi, 1 guru mata 

pelajaran IPA dan 1 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia MTs N 1 Rasau 

Jaya. Validasi dikatakan valid jika memenuhi nilai CVR Yaitu 0,99 dengan 

5 validator. 

b. Validitas Butir Soal 

       Validitas butir soal dapat dinyatakan valid, apabila skor item yang 

bersangkutan terbukti mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan 

skor totalnya. Validitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi point biseral yaitu  (Arikunto, 2012 : 93): 

bi =  

Keterangan : 

bi = Koefisien korelasi biserial 

Mp = Rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang 

dicari validitasnya 
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Mt = Rerata skor total 

St = Standar deviasi dari skor total proporsi 

p = Proporsi siswa menjawab benar 

( ) 

q = Proporsi siswa menjawab salah (q=1-p) 

Adapun koefisien korelasi dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Koefisien Korelasi Validitas Butir Soal 

Besarnya bi Koefisien 

0,81-1,00 

0,61-0,80 

0,41-0,60 

0,21-0,40 

0,00-0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber:(Arifin, 2011: 257) 

       Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui 

validitas butir soal adalah sebagai berikut (Sudijono, 2008: 186): 

(1) Menentukan penskoran pada masing-masing item soal yang berbentuk 

pilihan ganda. 

Skor jawaban: 

Jawaban betul =1 

Jawaban salah = 0 

(2) Menyiapkan tabel perhitungan berupa tabel analisis untuk menghitung 

validitas item soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

(3) Mencari mean dari skor total, yaitu Mt dengan menggunakan rumus: 

Mt =   

(4) Menghitung deviasi standar total, yaitu SDt dengan menggunakan rumus: 

SDt = 
2
 

(5) Menghitung Mp untuk butir item soal ulangan umum semester ganjil 

mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 
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(6) Menghitung koefisien korelasi bi dari item soal ulangan umum semester 

ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 

menggunakan rumus: 

bi =  

(7) Mendeskripsikan hasil analisis 

2. Analisis Tingkat Kesukaran 

       Analisis tingkat kesukaran dilakukan dengan penelaah berdasarkan 

tingkat kemampuan yang diujikan dalam setiap soal. Soal yang baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.  

       Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal 

adalah sebagai berikut (Arikunto, 2009: 208) : 

Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 

P =  

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh peserta tes 

       Adapun penafsiran (interpretasi) terhadap angka indeks kesukaran item 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Indeks Kesukaran Item 

Besarnya P Interpretasi 

0,0 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

Sumber: (Nana Sudjana, 2010: 137) 

       Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui 

tingkat kesukaran item adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan penskoran pada masing-masing item soal yang berbentuk 

pilihan ganda. 

Skor jawaban: 

Jawaban betul =1 
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Jawaban salah = 0 

b. Menyiapkan tabel perhitungan untuk memperoleh nilai P dalam rangka 

analisis tingkat kesukaran soal ulangan umum semester ganjil mata 

pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 dengan 

menggunakan rumus:  

P =  

c. Mendeskripsikan hasil analisis 

 

3. Analisis Daya Pembeda 

       Analisis item point daya pembeda adalah analisis untuk mengetahui 

apakah suatu soal memiliki kemampuan untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (kelompok atas) dalam menjawab butir item dengan siswa yang 

kurang pandai (kelompok bawah) dalam menjawab butir item pada soal 

ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya 

tahun ajaran 2014/2015. 

       Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda item adalah 

sebagai berikut (Arikunto, 2009: 213) : 

D =   

Keterangan: 

D = Daya pembeda 

J = Jumlah peserta didik 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

soal itu dengan benar 

PA =  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =   = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
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      Adapun penafsiran (interpretasi) terhadap angka indeks diskriminasi 

item adalah sebagai berikut (Sudijono, 2009 : 389) : 

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Diskriminasi Item 

Besarnya 

Angka Indeks 

Diskriminasi 

Item (D) 

 

Klasifikasi 

 

Interpretasi 

Kurang dari 

0,20 

 

0,20 – 0,40 

 

 

0,40 – 0,70 

 

0,70 – 1,00 

 

Bertanda 

negative 

Poor 

 

 

Satisfactory 

 

 

Good 

 

Excellent 

 

- 

Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya lemah sekali (jelek), dianggap 

tidak memiliki daya pembeda yang baik 

Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang cukup 

(sedang) 

Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik 

Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik sekali 

Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya negatif (jelek sekali) 

       Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui daya 

pembeda item adalah sebagai berikut (Sudijono, 2009: 392) : 

a. Menentukan penskoran pada masing-masing item soal yang berbentuk 

pilihan ganda. 

Skor jawaban: 

Jawaban betul =1 

Jawaban salah = 0 

b. Membagi (mengelompokkan) siswa menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah siswa yang memiliki 

skor yang tinggi, sedangkan kelompok bawah adalah siswa yang 

memiliki skor rendah. 

c. Menuliskan atau memberikan kode-kode terhadap hasil pengelompokan 

siswa atas dua kategori tersebut. Skor 1 yang berada diantara dua tanda 

kurung adalah skor jawaban betul yang dimiliki oleh siswa kelompok 

atas, sedangkan skor 1 yang tidak dibubuhi tanda kurung adalah skor 

jawaban betul yang dimiliki oleh kelompok bawah. 
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d. Menghitung BA, BB, PA, PB, dan D. Untuk menghitung PA dengan 

menggunakan rumus: 

PA =  

Sedangkan untuk menghitung PB dengan menggunakan rumus: 

PB =   

e. Memberikan penafsiran (interpretasi) mengenai kualitas daya pembeda 

item pada soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 

1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

f. Mendeskripsikan hasil analisis 

4. Analisis Reliabilitas 

       Reliabilitas tes digunakan bertujuan untuk mengukur ketepatan atau 

keajegan item butir soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang digunakan mempunyai 

taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Reabilitas tes menekankan pada konsistensi skor. Skor yang diperoleh 

dari kegiatan pengukuran ini diperoleh dari siswa yang memberikan respon 

terhadap butir soal yang diujikan kepada siswa.  

       Reliabilitas tes digunakan rumus K-R 20 yang dikemukakan oleh kuder 

dan Richardson (Arikunto, 2012: 115 ) adalah: 

r11=  

 

untuk mencari S
2 

dapat menggunakan rumus: 

S
2
 =  

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p) 

 = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 
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n = Banyaknya item 

S = Standar deviasi dari tes 

       Adapun penafsiran (interpretasi) terhadap koefisien korelasi yang 

diperoleh atau nilai r adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 – 1,00 

0,600 – 0,800 

0,400 – 0,600 

0,200 – 0,400 

0,000 – 0,200 

Tinggi 

Cukup 

Agak Rendah 

Rendag 

Sangat rendah 

Sumber: Arikunto, 2013: 319) 

       Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data melalui 

reliabilitas adalah sebagai berikut (Sudijono, 2009: 254): 

a. Menentukan penskoran pada masing-masing item soal yang berbentuk 

pilihan ganda. 

Skor jawaban: 

Jawaban betul =1 

Jawaban salah = 0 

b. Menyiapkan tabel perhitungan dalam rangka mengetahui , pi, 

qi, dan  

c. Menghitung S
2
 dengan menggunakan rumus: 

S
2 
=  

d. Untuk menghitung 
 
dengan menggunakan rumus: 

  = 
2
 

e. Menghitung r11 =  

f. Mendeskripsikan hasil analisis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

       Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap butir soal ulangan 

umum semester ganjil mata pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 

2014/2015. Soal pilihan ganda sebanyak 40 soal. Analisis butir soal meliputi 

validitas soal yaitu validitas isi dan validitas butir soal. Validitas isi dihitung 

dengan menggunakan pendekatan CVR. Validitas butir soal, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda dihitung dengan menggunakan program 

ANATES Versi 0.4. Hasil analisis butir soal tersebut dapat dirangkum seperti 

tabel berikut: 

1. Hasil Analisis Validitas Isi 

       Hasil analisis validitas isi dalam penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan CVR diketahui bahwa butir soal ulangan umum semester ganjil 

terdapat kriteria soal yang dikategorikan valid dan tidak valid dengan 

kriteria penilaian CVR. Adapun hasil analisis validitas isi butir soal 

ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 

Rasau Jaya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Validitas Isi Soal Ulangan Umum Semester 

Ganjil Mata Pelajaran IPA Kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya 

Tahun Ajaran 2014/2015 

No Kriteria Penilaian Nilai 

CVR 

Kriteria 

 Materi   

1. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan 

pengukuran 

1 Valid 

2. Kesesuaian soal dengan materi 1 Valid 

3. Isi materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, 

atau tingkat kelas 

1 Valid 

 Konstruksi 1 Valid 

1. Rumusan soal sesuai dengan indicator 1 Valid 

2. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang diuji 

sudah jelas 

1 Valid 

3. Rumus butir soal menggambarkan kata 

tanya/perintah yang menurut jawaban singkat 

1 Valid 

4. Rumus butir soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

1 Valid 

Tabel Bersambung 
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5. Ada petunjuk yang jelas tentang cara 

mengerjakan soal 

1 Valid 

6. Rumusan butir soal sudah disertai dengan 

pedoman penskoran 

1 Valid 

7. Tabel, gambar, grafik, peta atau sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

1 Valid 

 Bahasa 1 Valid 

1 Rumus butir soal sudah menggunakan bahasa 

yang sederhana hingga komunikatif 

0,6 Tidak 

valid 

2 Soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

0,2 Tidak 

valid 

Sumber: Hasil Analisis Isi, 2015 

       Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis validitas isi diatas dengan 

menggunakan pendekatan CVR terhadap soal ulangan umum semester 

ganjil terdapat soal yang tidak sesuai dengan kriteria penilaian yaitu aspek 

bahasa sehingga soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang tidak valid. 

2. Hasil Analisis Butir Soal 

       Hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

soal bentuk pilihan ganda dirangkum seperti tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan 

Daya Beda Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil 

Kelas VIII  MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

No 

Soal 

Validitas  Tingkat 

Kesukaran  

Daya Pembeda 

 

Reliabilitas  

1  0,476 0,60 0,58 0,89 

2  0,500 0,57 0,64 

3  0,209 0,17 0,17 

4  0,317 0,57 0,47 

5  0,456 0,54 0,52 

6  0,330 0,31 0,35 

7  0,449 0,57 0,58 

8  0,463 0,28 0,47 

9  0,356 0,21 0,41 

10  0,306 0,62 0,35 

11  0,211 0,21 0,23 

12  0,583 0,48 0,64 

13  0,212 0,20 0,29 

14  0,616 0,53 0,76 

15  0,468 0,45 0,58 

16  0,211 0,21 0,23 

17  0,290 0,54 0,47 

Sambungan Tabel 

Tabel Bersambung 
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18  0,197 0,28 0,23  

19  0,420 0,70 0,47 

20  0,510 0,50 0,52 

21  0,231 0,87 0,29 

22  0,540 0,65 0,64 

23  0,610 0,50 0,88 

24  0,573 0,39 0,76 

25  0,622 0,54 0,88 

26  0,536 0,62 0,64 

27  0,714 0,46 0,76 

28  0,365 0,18 0,29 

29  0,244 0,26 0,17 

30  0,422 0,26 0,41 

31  0,566 0,53 0,64 

32  0,264 0,20 0,23 

33  0,550 0,40 0,64 

34  0,389 0,23 0,47 

35  0,605 0,53 0,76 

36  0,667 0,48 0,88 

37  0,601 0,40 0,70 

38  0,556 0,20 0,52 

39  0,474 0,53 0,52 

40  0,114 0,87 0,11 

Sumber: Hasil Analisis Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran dan 

Daya Pembeda, 2015. 

 

       Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis butir soal diatas dengan 

menggunakan program ANATES Versi 4.0 terhadap soal ulangan umum 

semester ganjil menunjukkan bahwa 1) Soal Ulangan Umum Semester 

Ganjil memiliki soal yang valid lebih banyak. 2) Soal Ulangan Umum 

Semester Ganjil memiliki soal yang reliable lebih banyak. 3) Soal Ulangan 

Umum Semester Ganjil memiliki soal yang tingkat kesukarannya lebih 

banyak dengan kategori sedang. 4) Soal Ulangan Umum Semester Ganjil 

memiliki soal yang daya pembedanya lebih banyak dengan kategori baik. 

 

 

 

 

 

Sambungan Tabel 
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B. Pembahasan 

1. Hasil Analisis Validitas Isi 

       Validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara soal dengan 

materi yang telah diajarkan (Sugiyono, 2012: 182). Analisis validitas isi 

dihitung dengan menggunakan pendekatan CVR yang dilakukan oleh 5 

validator yang terdiri dari 3 dosen pendidikan Biologi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, 1 guru IPA dan 1 guru Bahasa Indonesia di MTs 

N 1 Rasau Jaya. Validator tersebut menyesuaikan butir-butir soal dengan 

indikator soal yang terdapat pada kisi-kisi soal, kemudian validator 

memberikan skor untuk masing-masing kriteria penilaian yang meliputi aspek 

materi, konstruksi, dan bahasa. Butir soal tersebut dikatakan valid apabila 

memenuhi nilai dari CVR yaitu 0,99 dengan 5 validator. 

       Soal ulangan umum semester ganjil yang dibuat oleh guru berdasarkan 

penilaian dari segi materi yaitu pertama, isi materi yang ditanyakan sesuai 

dengan tujuan pengukuran. Kedua, kesesuaian soal dengan materi. Ketiga, isi 

materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas setelah 

dilakukan penilaian oleh 5 validator kemudian dihitung menggunakan 

pendekatan CVR. Validitas isi dari segi materi pada butir soal tersebut setelah 

divalidasi, dinyatakan valid dengan nilai CVR 1. Hal ini dapat dilihat dari 

soal yang dibuat oleh guru menunjukkan bahwa soal tersebut sudah sesuai 

dengan tujuan pengukuran, memiliki kesesuaian soal yang diujikan dengan 

materi serta isi materi yang diujikan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau 

tingkat kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015. 

       Soal ulangan umum semester ganjil yang dibuat oleh guru berdasarkan 

penilaian dari segi konstruksi yaitu pertama, rumusan soal sesuai dengan 

indikator. Kedua, batasan jawaban atau ruang lingkup yang diuji sudah jelas. 

Ketiga, rumus butir soal menggambarkan kata tanya/perintah yang menurut 

jawaban singkat. Keempat, rumus butir soal tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. Kelima, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 

Keenam, rumusan butir soal sudah disertai dengan pedoman penskoran. 

Ketujuh, tabel, gambar, grafik, peta atau sejenisnya disajikan dengan jelas 
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dan terbaca,  setelah dilakukan penilaian oleh 5 validator kemudian dihitung 

menggunakan pendekatan CVR. Validitas isi dari segi konstruksi pada butir 

soal tersebut setelah divalidasi, dinyatakan valid dengan nilai CVR 1. Hal ini 

dapat dilihat dari soal yang dibuat oleh guru menunjukkan bahwa rumusan 

soal yang diujikan sesuai dengan indikator. 

       Soal ulangan umum semester ganjil yang dibuat oleh guru berdasarkan 

penilaian dari segi bahasa yaitu pertama, rumus butir soal sudah 

menggunakan bahasa yang sederhana hingga komunikatif. Kedua, soal 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, setelah dilakukan 

penilaian oleh 5 validator kemudian dihitung menggunakan pendekatan CVR. 

Validitas isi dari segi bahasa pada butir soal tersebut setelah divalidasi, rumus 

butir soal sudah menggunakan bahasa yang sederhana hingga komunikatif 

dinyatakan tidak valid dengan nilai CVR 0,6. Soal menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar juga dinyatakan tidak valid dengan nilai CVR 

0,2. 

Soal yang tidak valid di soal ulangan umum semester ganjil yaitu: 

a. Nomor butir soal 2 

2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan, kecuali adalah...... 

a. hormon    c. cahaya 

b. gen    d. volume 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif. Penulisan pokok soal tidak boleh 

menggunakan kata “ kecuali” seharusnya pokok soal menggunakan kalimat 

“Faktor yang tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan adalah......” sehingga pernyataan mudah dimengerti siswa. 

b. Nomor butir soal 7 

7. Berikut ini merupakan ciri-ciri otot yang sedang berkontraksi, kecuali...... 

a. memanjang   c. membesar 

b. memendek   d. mengeras 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif. Penulisan pokok soal tidak boleh 

menggunakan kata “ kecuali” seharusnya pokok soal menggunakan kalimat 
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“Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri otot yang sedang berkontraksi 

adalah ......” sehingga pernyataan mudah dimengerti siswa. 

c. Nomor butir soal 16 

16. Keluar masuknya udara dari dan keparu-paru disebabkan oleh ...... 

a. Mengembang dan mengempisnya paru-paru 

b. Isapan rongga hidung 

c. Membesar dan mengecilnya rongga dada 

d. Desakan udara luar 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan sulit dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif. Penulisan pokok soal tidak boleh 

menggunakan pengulangan kata “ dari dan ” seharusnya pokok soal 

menggunakan kalimat “Keluar masuknya udara keparu-paru disebabkan oleh 

......” sehingga pernyataan mudah dimengerti siswa. 

d. Nomor butir soal 19 

19.Cairan darah berwarna jernih kekuningan yang 90% terdiri atas air dan 

sisanya adalah zat-zat yang terlarut disebut ...... 

a. plasma darah   c. keping darah 

b. sel darah    d. darah 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif. Penulisan pokok soal sebaiknya 

tidak menggunakan kata “ yang ” seharusnya pokok soal menggunakan 

kalimat  “Cairan darah berwarna jernih kekuningan 90% terdiri atas air dan 

sisanya adalah zat-zat yang terlarut disebut” sehingga pernyataan mudah 

dimengerti siswa. 

e. Nomor butir soal 36 

36.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan, 

minuman, dan obat sebagai berikut, kecuali...... 

a. melihat ada tidaknya label uji makanan dan obat dari Depkes atau 

BPOM 

b. Memperhatikan tanggal kadaluarsa makanan 

c. ada tidaknya kemasan yang rusak 

d. melihat kemasan yang menarik 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif dan harus menggunakan bahasa 
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Indonesia yang baik dan benar. Penulisan pokok soal sebaiknya tidak 

menggunakan kata “ kecuali ” seharusnya pokok soal menggunakan kalimat 

“Pernyataan yang salah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat adalah ......” sehingga 

pernyataan mudah dimengerti siswa. Penulisan awal kalimat pada option 

(pilihan jawaban) seharusnya ditulis dengan huruf kecil “memperhatikan”. 

f.  Nomor butir soal 38 

38. Zat yang tergolong zat narkotika yang dapat memberikan rasa senang 

yang luar biasa pada pemakainya adalah ...... 

a. heroin    c. ganja 

b. kokain    d. morfin 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif dan harus menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Penulisan pokok soal sebaiknya tidak 

menggunakan pengulangan kata “Zat yang tergolong ” seharusnya pokok soal 

menggunakan kalimat “Zat narkotika berbentuk putih yang dapat 

memberikan rasa senang yang luar biasa pada pemakainya adalah ......” 

sehingga pernyataan mudah dimengerti siswa.  

 

g. Nomor butir soal 39 

39. Zat-zat berikut adalah gas racun yang tidak terdapat pada rokok adalah 

...... 

a. nikotin    c. karbondioksida 

b. karbon monoksida  d. hidrogen sianida 

       Butir soal diatas bahasa yang digunakan kurang dipahami. Penggunaan 

bahasa harus sederhana hingga komunikatif dan harus menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Penulisan pokok soal sebaiknya tidak 

menggunakan pengulangan kata “ Zat-zat dan adalah ” seharusnya 

menggunakan kalimat soal “Zat berikut merupakan gas racun yang tidak 

terdapat pada rokok adalah ......”sehingga pernyataan mudah dimengerti 

siswa. 
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2. Hasil Analisis Butir Soal 

       Menurut Sudjana (2010: 135) menyatakan bahwa analisis butir soal 

merupakan pengkajian terhadap tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang 

memiliki kualitas yang memadai. Analisis butir soal bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang 

jelek. Identifikasi soal tersebut dilakukan oleh guru. Analisis yang dilakukan 

meliputi (a) validitas. (b) tingkat kesukaran. (c) daya pembeda, (d) reliabilitas 

soal ulangan umum semester ganjil berjumlah 40 soal pilihan ganda. 

a. Validitas 

       Validitas mencerminkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrument tes berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar. Suatu tes dapat 

dikatakan memiliki validitas apabila tes tersebut dapat mengukur objek yang 

seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Butir soal dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila skor masing-masing butir soal 

memiliki kesejajaran arah dengan skor totalnya. Validitas butir soal yang 

dihitung dengan Anates Versi 0.4 kemudian diinterpretasikan dengan r tabel 

pada taraf signifikan 5%. Butir soal dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel dan 

tidak valid apabila rhitung < rtabel.  

       Berdasarkan tabel 4.2 analisis validitas butir soal ulangan umum semester 

ganjil menunjukkan bahwa diantara 40 soal yang berbentuk pilihan ganda 

butir soal yang valid berjumlah 30 butir soal dengan persentase sebesar 75% 

pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, sedangkan soal yang tidak valid 

berjumlah 10 butir soal dengan persentase 25%. Pada nomor 3, 11, 13, 16, 17, 

18, 21, 29, 32, 40. Validitas butir soal ulangan umum semester ganjil tersebut 

memiliki validitas butir soal yang tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Anas 

Sudijono (2011: 183) bahwa butir soal yang memiliki validitas yang tinggi 

mencerminkan soal tersebut telah memiliki  kehandalan dan tidak perlu 

diragukan ketepatan dalam mengukur kemampuan peserta didik. Untuk butir 

soal yang memiliki validitas yang rendah mencerminkan soal tersebut tidak 

valid sehingga perlu dilakukan tindakaan terhadap butir soal tersebut. 
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       Adapun proporsi tingkat kesukaran butir soal ulangan umum semester 

ganjil pada mata pelajaran IPA dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Diagram Persentase Validitas Item Soal Ulangan Umum 

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015 

 

       Berdasarkan dari hasil persentase analisis butir soal ulangan umum 

semester ganjil dilihat dari segi validitas butir soal, dapat disimpulkan bahwa 

soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 

Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang dibuat oleh guru butir soalnya 

memiliki validitas yang tinggi. Hal ini karena soal ulangan umum semester 

ganjil yang diujikan kepada siswa 75% dari jumlah soal dinyatakan valid 

karena memiliki rhitung>rtabel. 

       Jadi, soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 dikategorikan sebagai tes hasil 

belajar yang baik karena soal ulangan umum semester ganjil memiliki 

validitas butir soal yang tinggi. Sehingga butir soal tersebut baik digunakan 

sebagai alat ukur untuk mengetahui dan mengukur tingkat hasil belajar siswa.  

b. Tingkat kesukaran 

       Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukkan proporsi siswa yang 

menjawab betul suatu soal. Butir-butir item tes hasil belajar dapat dikatakan 

sebagai butir item yang baik apabila butir-butir tes tersebut tidak terlalu sukar 

dan tidak terlalu mudah, dengan kata lain derajat kesukaran tes tersebut 

adalah sedang atau cukup (Amalia dan widayati, 21: 2012). Butir soal yang 

Valid

Tidak valid

75% 
25% 
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baik adalah butir soal yang termasuk kategori sedang yaitu memiliki indeks 

kesukaran 0,30-0,70. 

       Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dengan 

jumlah sebanyak 40 butir soal berbentuk pilihan ganda diketahui bahwa butir 

soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 

Rasau Jaya menunjukkan butir soal yang tergolong sukar berjumlah 13 butir 

soal dengan persentase sebesar 32% pada nomor 3, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 28, 

29, 30, 32, 34, 38, sehingga dari hasil perhitungan menunjukkan banyaknya 

siswa atau < dari 50% siswa yang menjawab dengan betul untuk item yang 

interpretasinya tergolong sukar. Butir soal yang tergolong sedang berjumlah 

24 butir soal dengan persentase sebesar 60% pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 

12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, sehingga dari 

perhitungan menunjukkan banyaknya siswa atau > dari 50% siswa yang 

menjawab dengan betul untuk item yang interpretasinya tergolong sedang. 

Butir soal yang tergolong mudah berjumlah 3 butir soal dengan persentase 

sebesar 8% pada nomor 19, 21, 40, sehingga dari perhitungan menunjukkan 

banyaknya siswa atau < dari 10% siswa yang menjawab dengan betul untuk 

item yang interpretasinya tergolong mudah. 

        Soal dengan kategori sedang sebaiknya butir item tersebut segera dicatat 

dalam bank soal, selanjutnya soal tersebut dapat dikeluarkan lagi dalam tes 

hasil belajar pada waktu yang akan datang. Soal dengan kategori sukar dan 

mudah dapat dilakukan tindakan yaitu butir soal tersebut dibuang dan tidak 

dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang atau diteliti ulang, 

dilacak dan ditelusuri sehingga diketahui faktor yang menyebabkan butir soal 

yang bersangkutan sulit dijawab oleh peserta didik. Butir soal yang dipakai 

adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar hal ini sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2012:222) mengatakan soal yang baik 

adalah butir soal yang tidak terlalu mudah dan terlalu sukar. Soal yang sangat 

mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha 

memecahkan butir soal. Soal yang sukar akan menyebabkan peserta didik 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba butir soal 
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karena di luar jangkauannya. Soal ulangan umum semester ganjil yang dibuat 

guru di MTs N 1 Rasau Jaya pada mata pelajaran IPA untuk kelas VIII 

dikategorikan  sebagai soal yang baik untuk dijadikan alat ukur untuk 

mengetahui hasil belajar siswa selama satu semester.  

       Tingkat kesukaran butir soal juga dapat digunakan untuk memprediksi 

alat ukur itu sendiri dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

yang diajarkan guru. Misalnya satu butir soal termasuk kategori mudah, maka 

prediksi terhadap informasi ini adalah sebagian besar siswa menjawab benar 

butir soal itu; artinya bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi 

yang ditanyakan. Bila suatu butir soal termasuk kategori sukar, maka prediksi 

terhadap informasi ini adalah materi yang ditanyakan belum tuntas 

pembelajarannya sehingga kompetensi minimum yang harus dikuasai siswa 

belum tercapai dan sebagaian siswa menjawab salah butir soal itu artinya 

bahwa siswa belum memahami materi yang ditanyakan. 

       Adapun proporsi tingkat kesukaran butir soal ulangan umum semester 

ganjil pada mata pelajaran IPA dapat dilihat pada gambar 4.2

 

Gambar 4.2 Diagram Persentase Tingkat Kesukaran Soal Ulangan Umum 

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015 

 

       Berdasarkan dari hasil persentase analisis butir soal ulangan umum 

semester ganjil dilihat dari segi tingkat kesukaran item soal, dapat 

disimpulkan bahwa soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang dibuat oleh guru 

Sukar

Cukup

Mudah

60% 

32% 

8% 
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termasuk kategori soal yang baik. Hal ini karena soal ulangan umum semester 

ganjil yang diujikan kepada siswa lebih dari 50% dari jumlah soal termasuk 

kategori sedang. 

       Jadi, soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015dikategorikan sebagai tes hasil 

belajar yang baik karena soal ulangan umum semester ganjil memiliki tingkat 

kesukaran dengan kategori sedang. Sehingga butir soal tersebut baik 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui dan mengukur tingkat hasil 

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudijono (2011:370) bahwa 

butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang 

atau cukup. 

 

c. Daya pembeda  

       Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar 

untuk dapat membedakan testee  yang berkemampuan tinggi dengan testee 

yang memiliki kemampuan rendah. Daya pembeda item dapat diketahui 

dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. Butir soal 

yang baik adalah butir soal yang termasuk kategori baik yaitu memiliki 

indeks diskriminasi item 0,40-0,70. 

       Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis daya pembeda butir soal dengan 

jumlah sebanyak 40 butir soal berbentuk pilihan ganda diketahui bahwa butir 

soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 

Rasau Jaya menunjukkan butir soal yang memiliki daya pembeda yang 

tergolong jelek berjumlah 3 butir soal dengan persentase sebesar 7,5% pada 

nomor 3, 29, 40, butir soal yang tergolong sedang berjumlah 9 butir soal 

dengan persentase sebesar 22,5% pada nomor 6, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 28, 

32, butir soal yang tergolong baik berjumlah 20 butir soal dengan persentase 

sebesar 50% pada nomor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 

33, 34, 38, 39, dan butir soal yang tergolong baik sekali berjumlah 8 butir 
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soal dengan persentase sebesar 20% pada nomor 14, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 

37.. 

       Soal yang memilki daya pembeda butir-butir item yang baik 

(Satisfactory, good, dan excellent) hendaknya dimasukkan (dicatat) dalam 

buku bank soal tes hasil belajar. Butir-butir item tersebut pada tes hasil 

belajar yang akan datang dapat dikeluarkan lagi. Soal yang memilki daya 

pembeda butir-butir item yang masih rendah (poor) hendaknya dibuang atau 

ditelusuri untuk diperbaiki dan diajukan lagi dalam tes hasil belajar yang akan 

datang. Butir soal yang dipakai adalah soal yang memiliki daya pembeda baik 

atau proporsi indeks diskriminasi soal dalam ketegori tinggi, hal ini sesuai 

dengan pendapat Arifin (2011: 273) mengatakan bahwa semakin tinggi 

koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut 

membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi 

(berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang kurang menguasai 

kompetensi (berkemampuan rendah). 

       Adapun proporsi daya pembeda butir soal ulangan umum semester ganjil 

pada mata pelajaran IPA dapat dilihat pada gambar 4.3

 

Gambar 4.3 Diagram Persentase Daya Pembeda Soal Ulangan Umum 

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2014/2015 

 

       Berdasarkan dari hasil persentase analisis butir soal ulangan umum 

semester ganjil dilihat dari segi daya pembeda item soal, dapat disimpulkan 

bahwa soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang dibuat oleh guru termasuk 

kategori soal yang baik. Hal ini karena soal ulangan umum semester ganjil 

yang diujikan kepada siswa memiliki daya pembeda kategori baik dengan 

persentase 50%. 

Jelek

Sedang

Baik

Baik sekali

7,5% 

22,5% 
50% 

20% 
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       Jadi, soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015dikategorikan sebagai tes hasil 

belajar yang baik karena soal ulangan umum semester ganjil memiliki daya 

pembeda dengan kategori baik dengan persentase 50%. Sehingga butir soal 

tersebut baik digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui dan mengukur 

tingkat hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudijono 

(2011:370) bahwa butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut 

mampu untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dengan peserta didik yang berkemampuan kurang (rendah). Butir soal 

yang berkualitas adalah yang memiliki daya beda tinggi. Diharapkan tes 

tersebut dapat membedakan kemampuan antar peserta didik. 

d. Reliabilitas 

       Reliabilitas adalah adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama. Soal yang diujikan memilki reliabilitas yang tinggi apabila 

r11>0,80, tetapi soal yang diujikan memiliki reliabilitas yang rendah apabila 

r11<0,80. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas soal dengan jumlah sebanyak 

40 butir soal berbentuk pilihan ganda diketahui bahwa soal ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya 

menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi dengan 

nilai r11 0,89. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis butir soal ulangan 

umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya Tahun 

Ajaran 2014/2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Validitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 termasuk kategori tinggi karena 

30 butir soal (75%) termasuk soal yang valid. 

2. Tingkat kesukaran soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA 

kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 termasuk kategori baik 

karena 24 butir soal (60%)  termasuk kategori sedang.  

3. Daya pembeda soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas 

VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 termasuk kategori baik 

karena 9 butir soal (22,5%)  termasuk kategori sedang, 20 butir soal (50%) 

termasuk kategori baik, dan 8 butir soal (20%) termasuk kategori baik sekali. 

4. Reliabilitas soal ulangan umum semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII 

MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 2014/2015 termasuk kategori tinggi karena 

memiliki reliabilitas 0,89. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan butir soal ulangan umum 

semester ganjil mata pelajaran IPA kelas VIII MTs N 1 Rasau Jaya tahun ajaran 

2014/2015 yang terdiri dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

keterampilan membuat soal yang memperhatikan baik dari ranah materi, 

konstruksi dan bahasa, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda soal. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dilanjutkan pada populasi yang lebih luas 

untuk mengetahui kualitas guru dalam menyusun soal secara luas. 
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DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL MATA 

PELAJARAN IPA KELAS VIIIA MTS N 1 RASAU JAYA  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

NO Nama Siswa Nilai 

1  AK 75 

2  B 80 

3  CW 77,5 

4  DUF 27,5 

5  DN 27,5 

6  DO 32,5 

7  DAN 32,5 

8  EMP 35 

9  FF 45 

10  HRM 50 

11  IK 20 

12  I 55 

13  IAR 30 

14  IN 30 

15  IA 25 

16  L 27,5 

17  LLPD 60 

18  M 50 

19  MR 37,5 

20  RL 40 

21  RS 25 

22  RL 15 

23  RFD 75 

24  SS 27,5 

25  SES 27,5 

26  SN 35 

27  S 32,5 

28  TS 35 

29  VF 80 

30  Y 40 

31  WPA 25 

KKM 75 

Rata-rata 44.04 

Jumlah siswa yang tuntas 5 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 26 

Persentase siswa tuntas 16,12 % 

Persentase siswa tidak tuntas 83,88 % 

Lampiran A-1 
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DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL MATA 

PELAJARAN IPA KELAS VIIIB MTS N 1 RASAU JAYA 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

No Nama Siswa Nilai 

1  AAH 77,5 

2  AH 80 

3  A 80 

4  AMW 50 

5  D 40 

6  DRS 15 

7  DN 77,5 

8  EPA 20 

9  FS 25 

10  FR 65 

11  H 60 

12  IN 75 

13  IM 17,5 

14  KA 17,5 

15  MFA 40 

16  MINF 50 

17  ML 55 

18  MR 55 

19  NMM 35 

20  NUR 77,5 

21  NA 25 

22  NAN 75 

23  NH 60 

24  P 27,5 

25  PJS 30 

26  R 40 

27  RR 50 

28  RS 27,5 

29  S 75 

30  SI 50 

31  SN 32,5 

32  TA 37,5 

33  W 30 

KKM  75 

Rata-rata 49,16 

Jumlah siswa yang tuntas 8 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 25 

Persentase siswa tuntas 24,24 % 

Persentase siswa tidak tuntas 75,76 % 

Lampiran A-1 
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PERHITUNGAN PERSENTASE NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER 

GANJIL MATA PELAJARAN IPA KELAS VIIIB MTS N 1 RASAU JAYA  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

Rumus 

T =  x100% 

Keterangan : 

T = Tuntas 

Siswa Tuntas 

1. Kelas A 

T =  x 100% = 16,12 % 

2. Kelas B 

T =  x 100% = 24,24 % 

 

Rumus 

TT =  x100% 

Keterangan : 

TT = Tidak Tuntas 

1. Kelas A 

T T=  x 100% = 83,88 % 

2. Kelas B 

TT =  x 100% = 75,76 % 
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Hasil Wawancara dengan Guru IPA di MTs N 1 Rasau Jaya 

 

Hari, tanggal : Selasa, 28 Juli 2015 

Guru : Diana Yuningsih S.Pd 

 

1 Pertanyaan : Bagaimana saat proses pembelajaran di kelas bu? 

Jawaban : saat pembelajaran di kelas, ada sebagian siswa yang 

memperhatikan, ada sebagian siswa yang tidak 

memperhatikan dan ada juga sebagian siswa yang 

mengobrol dengan temannya tetapi langsung saya tegur. 

2 Pertanyaan : Apakah ibu hanya mengajar kelas VIII untuk mata 

pelajaran IPA ? 

Jawaban : tidak, untuk pelajaran IPA saya juga mengajar kelas IX. 

3 Pertanyaan : Soal ulangan umum semester ganjil ini siapa saja yang 

membuatnya, apakah hanya ibu sendiri atau ibu 

bekerjasama dengan guru-guru yang mengajar IPA ? 

Jawaban : soal ulangan umum semester ganjil ini saya buat sendiri. 

4 Pertanyaan : Apakah ibu membuat kisi-kisi soal sebelum menyusun 

soal ulangan umum  semester ganjil ? 

Jawaban : tentu saya membuat kisi-kisi soal dulu sebelum 

menyusun soal, karena dengan menggunakan kisi-kisi 

soal akan diketahui kompetensi apa saja yang akan 

diujikan kepada siswa. Biasanya saya juga mengambil 

soal-soal yang telah ada sebelumnya, baik yang terdapat 

dalam buku paket IPA maupun soal-soal ulangan umum 

semester ganjil tahun yang lalu. 

5 Pertanyaan : Sebelum diberikan kepada peserta tes, pernahkah 

dilakukan uji coba soal? 

Jawaban : belum pernah, karena kurangnya waktu. Biasanya 

menyusun soal 2 minggu sebelum jadwal ulangan umum  

semester ganjil. Selain itu juga dikhawatirkan soal akan 

bocor karena soal diberikan kepada siswa sebelum jadwal 

ulangan umum semester ganjil. 

6 Pertanyaan : Bagaimana dengan tingkat ketuntasan siswa pada 

ulangan umum semester ganil kali ini bu? 

 

 

Lampiran A-2 
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 Jawaban : KKM yang ditetapkan yaitu 75, namun banyak sekali 

para siswa yang belum mencapai nilai KKM sehingga 

tingkat ketuntasannya sangat rendah. 

7 Pertanyaan : Menurut ibu mengapa hal itu bisa terjadi ? 

Jawaban : mungkin karena banyak siswa yang kurang ingat materi-

materi yang sudah mereka pelajari sehingga banyak dari 

mereka yang tidak bisa menjawab soal-soal yang saya 

berikan 

8 Pertanyaan : Pernahkah dilakukan penelitian tentang analisis butir soal 

ulangan umum semester ganjil ? 

Jawaban : belum pernah mbak 

9 Pertanyaan : Apakah siswa mempunyai LKS atau buku paket IPA bu? 

Jawaban : Tidak ada mbk 

10 Pertanyaan : Apakah ibu sering memberikan latihan soal terhadap 

siswa? 

Jawaban : pernah, tapi tidak sering karna kekurangan waktu dan 

materi yang di bahas banyak. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :   MTs N 1 Rasau Jaya 

Kelas :   VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Semester :   1 (satu) 

Standar Kompetensi  : 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1.1 Menganalisis 

pentingnya 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

pada makhluk 

hidup 

 

Pertumbuhan 

dan 

Perkembangan 

 Melakukan Studi 

pustaka untuk 

mendapatkan informasi 

tentang konsep 

pertumbuhan dan 

perkembangan  

 

 Mencari informasi 

melalui nara sumber 

(ahli tumbuhan, ahli 

peternakan, petani, 

peternak) tentang 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk 

hidup 

 Menyebutkan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

makhluk hidup 

 

 Menyimpulkan 

perbedaan 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

makhluk hidup 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan 4 faktor 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

makhluk hidup! 

 

Deskripsikan 

perbedaan 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

makhluk hidup ! 

 

 

4 x 40‟ Buku 

siswa, carta 

metamorfo

sis dan 

metagenesi

s, video 

pertumbuh

an dan 

perkemban

gan 

Lampiran B-1 
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 Mengamati melalui 

gambar/video proses 

metamorfosis dan 

perkembangan embrio 

pada ikan. 

 Melakukan percobaan n 

pertumbuhan pada 

macam-macam 

tumbuhan berdasarkan 

titik tumbuhnya 

 

 

 Membandingkan 

metamorfosis dan 

perkembangan embrio 

ikan menjadi ikan 

dewasa 

 Membuat laporan hasil 

percobaan 

pertumbuhan pada 

macam-macam 

tumbuhan berdasarkan 

titik tumbuhnya 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes Unjuk 

Kerja 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

Uji Petik 

Kerja 

Produk 

 

 

Perubahan bentuk 

tubuh dari berudu 

hingga menjadi katak 

dewasa disebut .... 

 

Deskripsikan 

pertumbuhan pada 

kacang hijau 

berdasarkan titik 

tumbuhnya! 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), 

Ketelitian ( carefulness) 

1.2 Mendeskripsikan 

tahapan 

perkembangan 

manusia 

 

Perkembangan 

manusia 

 Melihat gambar 

dan/atau tayangan 

perkembangan manusia 

 

 

 

 Mengkaji pustaka 

tentang karakteristik 

setiap tahapan 

perkembangan manusia 

 Mencari informasi 

melalui nara 

sumber/ahli 

medis/Posyandu tentang 

 Mendeskripsikan 

tahapan perkembangan 

manusia mulai dari 

bayi, anak-anak, 

remaja, dan dewasa 

 

 Menjelaskan perbedaan 

karakteristik setiap 

tahapan perkembangan 

manusia  

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes isian 

 

 

 

 

 

Uraian 

Seorang manusia 

yang memiliki ciri 

baru mulai pandai 

berjalan 

,diprediksikan 

berumur . . .  

Kemukakan dua ciri 

fisik pada setiap tahap 

perkembangan 

manusia mulai dari 

bayi, anak-anak, 

remaja, sampai 

4 x 40‟ Buku 

siswa, 

carta, video 

perkemban

gan 

manusia 
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perkembangan balita. dewasa! 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 

1.3  Mendeskripsikan 

sistem gerak 

pada manusia 

dan 

hubungannya 

dengan 

kesehatan 

 

 

Sistem Gerak 

pada manusia 

 Mengidentifikasi 

macam organ penyusun 

sistem gerak pada 

manusia 

 Studi pustaka tentang 

anatomi dan fungsi 

tulang, otot, dan sendi 

 

 

 Studi pustaka dan/ atau 

melihat tayangan video 

tentang kelainan dan 

penyakityang berkaitan 

dengan tulang dan otot 

 Membandingkan macam 

organ penyusun sistem 

gerak pada manusia  

 Membedakan fungsi 

tulang rawan, tulang 

keras, otot, dan sendi 

sebagai penyususn 

rangka tubuh 

 

 Mengidentifikasi macam 

sendi dan fungsinya 

 

 

 

 Mendata contoh 

kelainan dan penyakit 

yang berkaitan dengan 

tulang dan otot yang 

biasa dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari 

dan upaya 

mengatasinya 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

Penugasan 

Tes PG 

 

 

Tes isian 

 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

Tugas rumah 

Zat yang 

membedakan antara 

tulang rawan dan 

tulang keras adalah .... 

 

 

 

 

Berdasarkan 4 gambar 

persendian berikut ini 

sebutkan 3 gambar 

yang termasuk sendi 

gerak ! 

 

Buatlah klipping 

tentang kelainan dan 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

tulang dan otot yang 

biasa dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari 

4 x 40‟ Buku 

siswa, 

video 

sistem 

gerak, carta 

sistem 

gerak 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 
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1.4  Mendeskripsikan 

sistem 

pencernaan pada 

manusia dan dan 

hubungannya 

dengan 

kesehatan 

 

Sistem 

Pencernaan 

pada manusia 

 Mengidentifikasi 

macam organ penyusun 

sistem pencernaan pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 Studi pustaka tentang 

jenis makanan 

berdasarkan kandungan 

zat yang ada di 

dalamnya 

 Melakukan percobaan 

tentang kandungan zat 

yang ada di dalamnya 

(Uji makanan) 

 Studi kepustakaan 

untuk merumuskan 

pengertian pencernaan 

mekanik dan kimia 

 Studi pustaka dan/ atau 

melihat tayangan video 

tentang kelainan dan 

penyakit  yang 

berkaitan dengan sistem 

pencernaan 

 Membedakan antara 

saluran pencernaan dan 

kelenjar pencernaan 

sebagai penyusun sistem 

pencernaan pada 

manusia 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan jenis 

makanan berdasar 

kandungan zat yang ada 

di dalamnya  

 

 

 

 

 Membandingkan 

pencernaan mekanik dan 

kimiawi,  

 

 Menyebutkan contoh 

kelainan dan penyakit 

pada sistem pencernaan 

yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan sehari-

hari dan upaya 

mengatasinya 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

Tes isian 

 

 

 

Tes lisan 

Bahan makanan yang 

mengandung lemak 

diubah menjadi asam 

lemak dan gliserol 

oleh .... 

a. lambung            

c. hati 

b. pangkreas          

d. usus 

 

Sebutkan 3 contoh 

jenis makanan yang 

kandungan zatnya 

berupa karbohidra! 

 

 

 

Hal yang 

membedakan 

pencernaan mekanik 

dan kimia adalah .... 

 

Berikan dua contoh 

kelainan dan penyakit 

pada sistem 

pencernakan! 

4 x 40‟ Buku 

siswa, 

video 

sistem 

pencernaan

, alat 

praktikum 

uji 

makanan 
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Bagaimana cara 

mengatasi diare 

karena infeksi kuman! 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 

1.5  Mendeskripsikan 

sistem 

pernapasan pada 

manusia dan 

hubungannya 

dengan 

kesehatan. 

 

 

 

Sistem 

Pernapasan 

pada manusia 

 Mengidentifikasi 

macam organ penyusun 

sistem pernapasan pada 

manusia 

 

 

 

 Melihat gambar dan/ 

atau video tentang 

proses ekspirasi dan 

inspirasi pada proses 

pernapasan 

 Studi pustaka dan/ atau 

melihat tayangan video 

tentang kelainan dan 

penyakit  yang 

berkaitan dengan sistem 

pernapasan 

 

 Membandingkan macam 

organ penyusun sistem 

pernapasan pada 

manusia  

 

 

 

 Membandingkan proses 

inspirasi dan ekspirasi 

pada proses pernapasan 

 

 

 Mendata contoh 

kelainan dan penyakit 

pada sistem pernapasan  

yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan sehari-

hari dan upaya 

mengatasinya 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Penugasan 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

Tugas rumah 

Pertukaran udara 

secara difusi 

dilakukan pada .... 

a. alveulus         

b. Bronkus 

c. tracea              

d. polmo 

Buatlah tabel 

perbedaan proses 

inspirasi dengan 

ekspirasi 

 

Buatlah daftar nama 

kelainan dan daftar 

nama penyakit yang 

berhungan dengan 

sistem pernapasan 

yang sering dijumpai 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 x 40‟ Buku 

siswa, 

video 

sistem 

pernapasan

, carta 

sistem 

pernapasan 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
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carefulness) 

1.6  Mendeskripsikan 

sistem peredaran 

darah pada 

manusia dan 

hubungannya 

dengan 

kesehatan 

 

 

Sistem 

peredaran 

darah pada 

manusia 

 Mengidentifikasi 

macam organ penyusun 

sistem peredaran darah 

pada manusia 

 

 

 

 

 

 Studi pustaka fungsi 

jantung, pembuluh 

darah, dan darah 

 Melihat carta dan/atau 

tayangan tentang 

peredaran darah 

manusia 

 Studi pustaka dan/ atau 

melihat tayangan video 

tentang kelainan dan 

penyakit  yang 

berkaitan dengan sistem 

peredaran darah 

 

 Membandingkan macam 

organ penyusun sistem 

peredaran darah pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan fungsi 

jantung, fungsi 

pembuluh darah dan 

darah dalam sistem 

peredaran darah 

 

 

 Mendata contoh 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

sistem peredaran darah 

yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

Tugas rumah 

Fungsi darah putih .... 

a. mengangkut 

oksigen 

b. mengangkut sari 

makanan 

c. membunuh kuman 

d. membawa 

karbondioksida 

 

Deskripsikan susunan 

darah manusia !  

 

 

 

 

Buatlah daftar nama 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

sistem peredaran 

darah yang sering 

dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari  

4 x 40‟ Buku 

siswa, 

video 

sistem 

peredaran 

darah dan 

carta 

sistem 

peredaran 

darah 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :   MTs N 1 Rasau Jaya 

Kelas :   VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Semester :   1 (satu) 

Standar Kompetensi  : 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2.1 Mengidentifikasi 

struktur dan 

fungsi jaringan  

tumbuhan 

 

 

Struktur dan 

fungsi jaringan 

tumbuhan 

 Mengamati struktur 

jaringan pada tumbuhan 

dengan menggunakan 

mikroskop 

 

 

 

 Mengidentifikasi letak 

epidermis, kortek dan 

stele dengan 

menggunakan carta 

struktur tubuh tumbuhan 

 

 

 Menjelaskan struktur 

dan fungsi jaringan di 

akar, batang dan daun 

 

 

 

 

 Menunjukkan letak 

epidermis, korteks, dan 

stele pada tumbuhan 

 

 

 Menjelaskan fungsi 

jaringan tertentu yang 

dijumpai pada tubuh 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes Unjuk 

kerja 

 

 

 

Tes tulis 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

Tes uraian 

Yang berfungsi 

mengangkut hasil 

fotositesis adalah .... 

a. Xilem         

c. Stomata 

b. Floem           

d.Lenti sel 

 

Berdasarkan carta 

struktur akar berikut 

ini, tunjukkanlah 

letak kortek dan 

letak epidermis 

 

4 x 40‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku siswa, 

mikroskop, 

preparat 

jadi, dan 

carta 

struktur 

tubuh 

tumbuhan 
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tumbuhan 

 

Deskripsikan fungsi 

jaringan meristem 

pada bagian ujung 

akar 

 

 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

2.2 Mendeskripsikan 

proses perolehan 

nutrisi dan 

transformasi 

energi pada 

tumbuhan hijau 

 

 

Fotosintesis  Studi pustaka untuk 

merumuskan tentang 

konsep fotosintesis dan 

transformasi energi 

 

 

 

 

 Melakukan percobaan 

proses fotosintesis 

 

 

 

 Mencari informasi tentang 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses 

fotosintesis 

 Menunjukkan bagian 

daun yang berperan 

dalam fotosintesis 

 

 

 

 

 

 Melakukan dan 

membuat laporan hasil 

percobaan fotosintesis 

 

 

 Menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

fotosintesisis 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

Tes tulis 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

 

Uji petik 

kerja produk 

 

 

 

Tes uraian 

Bagian daun yang 

melakukan foto 

sintesis adalah .... 

a. plastida           

c .lenti sel 

b. stomata          

d.kortex 

 

 

Deskripsikan makna 

perubahan warna 

pada daun setelah 

ditetesi yodium 

 

Sebutkan 2 faktor 

yang mempengaruhi 

pproses fotosintesis 

4 x 40‟ Buku siswa, 

alat 

praktikum 

percobaan 

fotosintesis 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

2..3 Mengidentifikasi 

macam-macam 

gerak pada 

tumbuhan 

Gerak Tumbuhan  Studi pustaka untuk 

merumuskan macam-

macam gerak pada 

tumbuhan 

 

 

 

 Mengidentifikasi berbagai 

macam gerak pada 

tumbuhan disekitar 

lingkungan 

 Melakukan percobaan 

gerak tropisme dan nasti 

 Mendeskripsikan 

macam-macam gerak 

pada tumbuhan 

 

 

 

 

 Menjelaskan perbedaan 

gerak tropisme dengan 

gerak nasti 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

Tes isian 

 

Tumbuhnya akar ke 

bawah merupakan 

gerak .... 

a. geotropis       

c. Nasti 

b. pototropis      

d. tropis 

 

Hal yang 

membedakan gerak 

tropisme dengan 

gerak nasti  

yaitu .... 

3 x 40‟ Buku siswa, 

LKS 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

2.4  Mengidentifikasi 

hama dan 

penyakit pada 

organ tumbuhan 

yang dijumpai 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Hama dan 

penyakit pada 

tumbuhan 

 Studi pustaka untuk 

merumuskan konsep hama 

dan penyakit 

 Melihat carta, gambar 

dan/atau tayangan video 

tentang contoh-contoh 

hama dan penyakit pada 

tumbuhan 

 

 Menjelaskan perbedaan 

hama dan penyakit 

 

 Mendata contoh hama 

dan penyakit pada organ 

tumbuhan yang dijumpai 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Tes tulis 

 

 

Penugasan 

Tes uraian 

 

 

Tugas 

proyek 

Deskripsikan 

perbedaan hama dan 

penyakit 

 

Lakukanlah 

wawancara dengan 

nara sumber (petani) 

tentang hama 

penyakit tanaman 

dan membuat 

2 x 40‟ Buku siswa, 

Carta, video  
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laporannya 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness)) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :   MTs N 1 Rasau Jaya 

Kelas :   VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Semester :   1 (satu) 

Standar Kompetensi  : 3. Menjelaskan konsep partikel materi 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3.1 Menjelaskan 

konsep 

atom, ion, 

dan molekul 

 

Atom, ion dan 

molekul 

 Studi pustaka tentang atom, 

ion dan molekul 

 

 

 

 Mengidentufikasi contoh 

materi yang terdiri atas ion-

ion 

 Mendefinisikan 

pengertian partikel 

materi (atom, ion, 

dan molekul). 

 

 Memberikan contoh 

materi tertentu yang 

terdiri atas ion-ion. 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes uraian 

 

 

 

 

Tes PG 

Deskripsikan pengertian  

atom, ion dan molekul 

 

 

 

2 x 40‟ Buku siswa, 

referensi 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness)) 
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3.2 Menghubun

gkan konsep 

atom, ion, 

dan molekul 

dengan 

produk 

kimia sehari-

hari 

 

Hubungan 

atom,ion dan 

molekul dengan 

produk kimia 

 Studi pustaka tentang 

hubungan atom, ion dan 

molekul dengan produk 

kimia sehari-hari 

 Membaca isi kemasan 

produk kimia untuk 

memperoleh komponen 

penyusunnya 

 Menjelaskan 

hubungan atom, ion 

dan molekul 

 

 Mendeskripsikan 

komponen penyusun 

salah satu produk 

kimia 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

 

Tes uraian 

 

 

 

Tes uraian 

Deskripsikan hubungan 

atom, ion dan molekul 

 

 

Sebutkan komponen 

yang menyusun air accu 

 

 

2 x 40‟ Buku siswa, 

referensi 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 

3..3 Membandi-

ngkan 

molekul 

unsur dan 

molekul 

senyawa 

 

 

Perbandingan 

molekul unsur 

dan molekul 

senyawa 

 Mengamati gambar 

perbedaan molekul unsur 

dengan molekul senyawa 

 

 Studi pustaka contoh-contoh 

molekul sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan dengan 

simbol perbedaan 

antara molekul unsur 

 

 Menunjukkan 

beberapa contoh  

molekul sederhana 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Tes tulis 

 

 

 

Penugasan 

Uraian 

 

 

 

Tugas rumah 

Kemukakan dengan 

menggunakan dengan 

simbol perbedaan antara 

molekul unsur 

 

Buatlah daftar contoh 

molekul sederhana yang 

dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari 

2 x 40‟ Buku siswa, 

referensi 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian ( 
carefulness) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :   MTs N 1 Rasau Jaya 

Kelas :   VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Semester :   1 (satu) 

Standar Kompetensi  : 4. Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

4.1Mencari 

informasi 

tentang 

kegunaan 

dan efek 

samping 

bahan kimia 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Kimia Rumah 

Tangga 

 Mendata bahan kimia alami 

pada kemasan produk 

kebutuhan rumah tangga dan 

mengklasifikasikannya 

sesuai dengan kegunaannya 

 Studi pustaka untuk 

mendapatkan informasi 

tentang bahan-bahan kimia 

yang berguna dalam produk 

kebutuhan rumah tangga 

 Mencari informasi melalui 

referensi/nara sumber 

tentang efek samping bahan 

kimia yang terdapat pada 

produk kebutuhan rumah 

tangga 

 Menyebutkan bahan-

bahan kimia yang dapat 

dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 Menjelaskan efek 

samping bahan kimia 

yang terdapat dalam 

produk kebutuhan rumah 

tangga 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes uraian 

 

 

 

 

Tes isian 

Sebutkan bahan 

kimia yang sering 

digunakan dalam 

pembuatan 

makanan dan 

minuman ! 

 

Efek samping 

bahan pemutih 

pakaian 

menyebabkan ....  

 

2 x 40‟ Buku siswa, 

referensi, 

kemasan 

suatu produk 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

4.2 Mengkom-

unikasi-kan 

informasi 

tentang 

kegunaan 

dan efek 

samping 

bahan kimia   

 

Kegunaan dan 

efek samping 

bahan kimia 

 Studi pustaka efek samping 

bahan kimia 

 

 Menelaah kemasan suatu 

produk untuk mendapatkan 

informasi tentang efek 

samping bahan kimia yang 

digunakannya 

 Mengidentifikasi fungsi 

bahan kimia yang 

terdapat dalam makanan 

 Mengidentifikasi efek 

samping bahan kimia 

yang terdapat dalam 

suatu produk 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

Tes PG 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

Tentukan efek 

samping bahan 

kimia yang terdapat 

pada kemasan 

makanan berikut 

ini! 

2 x 40‟ Buku siswa, 

referensi, 

kemasan 

suatu produk 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

4..3 Mendeskri-

psikan bahan 

kimia alami 

dan bahan 

kimia buatan 

dalam 

kemasan 

yang 

terdapat 

dalam bahan 

makanan 

Bahan kimia 

alami dan 

buatan 

 Mencari informasi melalui 

referensi tentang bahan kimia 

alami dan bahan kimia buatan 

 Mendata berbagai jenis 

makanan yang menggunakan 

bahan kimia alami  

 

 

 

 

 

  Mendata berbagai jenis 

makanan yang menggunakan 

bahan kimia buatan 

 Menjelaskan bahan-

bahan kimia alami dan 

bahan-bahan kimia 

buatan yang dapat 

digunakan sebagai bahan 

pewarna, pemanis, 

pengawet dan penyedap 

yang terdapat dalam 

bahan makanan kemasan 

 

 

 

 Menunjukkan contoh 

makanan yang 

menggunakan bahan 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas rumah 

Jelaskan bahan-

bahan kimia alami 

dan bahan-bahan 

kimia buatan yang 

dapat digunakan 

sebagai bahan 

pewarna, pemanis, 

pengawet dan 

penyedap yang 

terdapat dalam 

bahan makanan 

kemasan! 

 

Kumpulkan 

4 x 40‟ Buku siswa, 

referensi 
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 kimia alami dan buatan kemasan makanan 

yang 

mencantumkan 

komponen 

penyusunnya. Buat 

laporan tentang 

bahan kimia alami 

dan buatan yang 

ada pada makanan 

tersebut! 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 

4.4 Mendeskri-

psikan 

sifat/pengaru

h zat adiktif 

dan 

psikotropika 

Zat adiktif dan 

psikotropika 

 Studi pustaka tentang 

pengertian zat adiktif dan 

psikotropika 

 Mendata contoh zat adiktif 

 Mendata contoh zat 

psikotropika 

 Mencari informasi dari nara 

sumber tentang dampak 

negatif penggunaan zat adiktif 

dan psikotropika 

 

 Menjelaskan pengertian 

zat adiktif dan 

psikotropika 

 

 

 

 Menjelaskan dampak 

negatif zat adiktif (rokok 

dan minuman keras) dan 

psikotropika bagi 

kesehatan, ekonomi, dan 

sosial.   

Tes tulis 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

Tes uraian 

Apa yang dimaksud 

dengan : 

a. Zat adiktif 

b. Zat psikotropika 

 

 

Jelaskan dampak 

negatif rokok dan 

minuman keras bagi 

kesehatan manusia ! 

2 x 40‟  

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 
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4.5 Menghinda-

rkan diri dari 

pengaruh zat 

adiktif dan 

psikotropika 

Cara 

menghindari 

diri dari 

pengaruh zat 

akditif dan 

psikotropika 

 Mencari informasi dari nara 

sumber tentang cara 

menghindari diri dari 

pengaruh zat adiktif 

dan psikotropika 

 Menjelaskan cara 

menghindarkan diri dari 

zat adiktif (rokok dan 

minuman keras) dan 

psikotropika. 

 

 Mendata zat adiktif dan  

psikotropika yang 

digunakan di bidang 

kesehatan 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Penugasan 

Tes uraian 

 

 

 

 

Tugas rumah 

Bagaimanakah cara 

kita terhindar dari 

zat adiktif dan 

psikotropika? 

Jelaskan 

 

Buatlah data  

tentang zat-zat 

adiktif dan 

psikotropika yang 

digunakan dalam 

bidang kesehatan  

2 x 40‟  

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,Tanggung jawab ( responsibility ), Ketelitian 
( carefulness) 
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KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA KELAS VIII 

Nama Sekolah :   MTs N 1 Rasau Jaya 

Kelas :   VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Kurikulum  : KTSP 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Aspek Kunci 

Jawaban 

1. Memaha

mi 

berbagai 

sistem 

dalam 

kehidupan 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Menganalisis 

pentingnya 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

makhluk hidup 

 

 

 

 

1.2 Mendeskripsikan 

sistem gerak pada 

manusia dan 

hubungannya dengan 

kesehatan 

 

 

1.3 Mendeskripsikan 

sistem pencernaan 

pada manusia dan 

Pertumbuhan 

dan 

Perkembanga

n 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Gerak 

pada 

manusia 

 

 

 

 

 

Sistem 

 Menjelaskan pengertian pertumbuhan 

 Menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan 

 Membedakan antara metagenesis dengan 

metamorfosis 

 Mengurutkan tahap-tahap metamorfosis 

sempurna 

 

 Menentukan gambar otot 

 Membedakan cara kerja otot 

 Menentukan ciri-ciri otot yang 

berkontraksi 

 Membedakan cara kerja otot 

 Menentukan ciri-ciri otot polos 

 

 Menentukan proses penghalusan makanan 

 Menentukan organ yang berfungsi 

menyerap sari makanan 

PG 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

C1 

C2 

C1 

C2 

 

 

C2 

B 

 

D 

 

 

A 

 

 

C 

 

 

A 

 

A 

C 

A 

A 

 

 

B 

Lampiran B-2 
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2. Memaha

mi sistem 

dalam 

kehidupan 

tumbuha 

 

 

 

 

 

dan hubungannya 

dengan kesehatan 

 

 

 

1.4 Mendeskripsikan 

sistem pernapasan 

pada manusia dan 

hubungannya dengan 

kesehatan  

 

 

 

 

 

1.5 Mendeskripsikan 

sistem peredaran 

darah pada manusia 

dan hubungannya 

dengan kesehatan 

 

2.1 Mengidentifikasi 

struktur dan fungsi 

jaringan  tumbuhan 

 

 

 

2.2 Mendeskripsikan 

proses perolehan 

Pencernaan 

pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 

Sistem 

Pernapasan 

pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem 

peredaran 

darah pada 

manusia 

 

 

 

Struktur dan 

fungsi 

jaringan 

 Menunjukkan organ pada gambar 

 

 Menentukan organ yang mengalami gerak 

peristaltik pada sistem pencernaan manusia 

 

 Menyebutkan organ paru-paru yang 

dibungkus oleh selaput tipis pada organ 

sistem pernapasan manusia 

 Mengurutkan proses masuknya udara 

dalam sistem pernapasan 

 Mengidentifikasi keluar masuknya udara 

dari dan keparu-paru 

 Menentukan hal yang akan terjadi ketika 

menarik napas 

 

 Mengurutkan peredaran darah kecil 

 Menentukan komponen cair darah 

 Menjelaskan penyakit dalam darah 

 Memilih pernyataan tentang fungsi darah 

 

 

 Menentukan struktur luar dari akar 

 Memilih pernyataan yang salah tentang 

fungsi akar 

 Menentukan alat kelamin jantan pada 

bunga 

 

 Menentukan hasil akhir dari proses 

fotosintesis 

 Menentukan proses pembentukan makanan 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

18 

 

19 

20 

21 

 

 

 

22 

23 

C1 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

C3 

 

C1 

C1 

C2 

 

 

 

C1 

C2 

D 

 

B 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

A 

 

B 

 

 

 

B 

 

A 

C 

A 

 

 

 

A 

D 
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3. Menjelask

an konsep 

partikel 

materi 

 

4. Memaha

mi 

kegunaan 

bahan 

kimia 

dalam 

kehidupan 

 

nutrisi dan 

transformasi energi 

pada tumbuhan hijau 

 

2.3 Mengidentifikasi 

macam-macam gerak 

pada tumbuhan 

 

3.1 Menjelaskan konsep 

atom, ion, dan 

molekul 

 

 

4.1 Mencari informasi 

tentang kegunaan 

dan efek samping 

bahan kimia dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

4.2 Mendeskripsikan 

bahan kimia alami 

dan bahan kimia 

buatan dalam 

kemasan yang 

terdapat dalam bahan 

makanan 

 

4.3 Mendeskri-psikan 

sifat/pengaruh zat 

tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atom, ion 

dan molekul 

 

 

 

 

Bahan kimia 

dalam 

kehidupan 

oleh tumbuhan dan dibantu oleh cahaya 

matahari 

 

 Menentukan gerak pada tumbuhan 

 

 

 

 Menentukan tentang pendapat para ahli 

 Menghitung konfogurasi elektron pada 

atom magnesium 

 Menghitung unsur karbon 

 

 Menentukan bahan pembersih dalam 

rumah tangga 

 Menjelaskan penggunaan insektisida DDT 

dilarang 

 

 

 

 Menentukan zat aditif alami untuk 

pewarna dan memberi aroma harum 

 Mendata hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengkonsumsi makanan, minuman, 

dan obat 

 Mendata bahan makanan yang tergolong 

bahan penyedap alami 

 

 Menentukan penggolongan zat narkotika 

yang dapat memberikan rasa senang luar 

biasa pada pemakainya 

 

24 

 

 

25 

 

26 

 

 

 

 

27 

28 

29 

 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

C1 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

C1 

C1 

 

 

C1 

 

C1 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

B 

 

 

C 

 

A 

 

 

 

 

B 

C 

B 

 

 

B 

 

D 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

 

D 
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adiktif dan 

psikotropika 
 Mendata zat racun yang tidak terdapat 

dalam rokok 

 Menjelaskan perokok pasif 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

40 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

C1 

 

 

D 

 

 

C 

 

 

A 

 

 

 

C 

 

C 
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ULANGAN UMUM BERSAMA 

KKM MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RASAU JAYA 

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal   : Selasa, 2 Desember 2014 

Kelas   : VIII (Delapan) 

Waktu : 09.15-10.30 

Petunjuk :a. Semua jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia 

b. Nama, kelas dan nomor ulangan ditulis pada lembar jawaban 

c. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya 

d. Pilihlah jawaban yang tepat diantara: A, B, C, dan D yang sesuai 

dengan pertanyaan sebelumnya dari tiap nomor pada kolom lembar 

jawaban yang tersedia 

1. Proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah 

besarnya ukuran makhluk hidup disebut ...... 

a. Perkembangan    c. Pertumbuhan primer 

b. Pertumbuhan    d. Pertumbuhan Sekunder 

2. Faktor yang tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan adalah...... 

c. Hormon    c. Cahaya 

d. Gen     d. Volume 

3. Pertumbuhan bentuk dan struktur yang terjadi pada hewan mulai dari embrio 

sampai dewasa disebut ...... 

a. Metagenesis    c. Gametofit 

b. Metamorfosis    d. Sporofit 

4. Tahap-tahap metamorfosis adalah sebagai berikut: 

1. Telur 3. Imago 

2. Pupa 4. Larva 

Urutan yang benar dari tahap-tahap metamorfosis sempurna adalah ...... 

a. 1-3-2-4    c. 1-4-2-3 

b. 1-2-3-4    d. 1-2-4-3 

5. Perhatikan gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut merupakan jenis otot ...... 

a. Otot jantung    c. Otot lurik 

b. Otot polos    d. Otot antagonis 

Lampiran B-3 
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6. Otot yang bekerjasama untuk menggerakkan bagian tubuh disebut ...... 

a. Sinergis    c. Tonus 

b. Antagonis    d. Ekstensor 

 

7. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri otot yang sedang berkontraksi 

adalah ...... 

c. Memanjang    c. Membesar 

d. Memendek    d. Mengeras 

8. Otot yang bekerja secara berlawanan disebut dengan otot ...... 

a. Antagonis    c. Sinartrosis 

b. Sinergis    d. Diartrosis 

9. Perhatikan tabel ciri-ciri otot berikut ini: 

No Bentuk sel Jumlah inti Cara kerja 

1.  

2.  

3.  

4.  

Gelendong 

Silinder memanjang 

Serabut bercabang 

Gelendong 

Satu 

Banyak 

Satu 

Banyak 

Tidak sadar 

Sadar 

Tidak sadar 

Sadar 

Ciri-ciri sel otot jantung dan otot polos pada urutan berikut adalah ...... 

a. 1 dan 3     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 2     d. 3 dan 4 

10. Proses penghalusan makanan oleh gigi pada sistem pencernaan manusia 

disebut pencernaan...... 

a. Kimiawi    c. Biologis 

b. Mekanik    d. Fisika 

11. Penyerapan sari makanan terjadi pada organ ...... 

a. Usus Besar    c. Lambung 

b. Rektum    d. Usus Halus 

12. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 4 pada gambar menunjukkan organ ...... 

a. Hati     c. Usus kecil 

b. Usus besar    d. Lambung 

13. Gerak peristaltik pada sistem pencernaan manusia terjadi di ...... 

 

3 

2 1 

4 
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a. Mulut     c. Usus halus 

b. Kerongkongan    d. Usus Besar 

14. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut ...... 

a. Alveolus    c. Pleura 

b. Bronkiolus    d. Diafragma 

 

 

15. Berikut ini adalah alat-alat pernapasan : 

1. Trakea  4. Paru-paru 

2. Laring  5. Hidung 

3. Bronkus 

Urutan proses masuknya udara dalam sistem pernapasan adalah ...... 

a. 5-2-1-4-3    c. 5-2-1-3-4 

b. 5-1-2-4-3    d. 5-1-2-3-4 

16. Keluar masuknya udara keparu-paru disebabkan oleh ...... 

e. Mengembang dan mengempisnya paru-paru 

f. Isapan rongga hidung 

g. Membesar dan mengecilnya rongga dada 

h. Desakan udara luar 

17. Hal yang terjadi ketika kita menarik napas adalah ...... 

a. Diafragma mendatar, tulang rusuk menurun 

b. Diafragma mendatar, tulang rusuk terangkat 

c. Diafragma melengkung keatas, tulang rusuk keangkat 

d. Diafragma melengkung keatas, tulang rusuk menurun  

18. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Urutan peredaran darah kecil adalah ...... 

a. Jantung – paru-paru – bilik kanan – jantung 

b. Jantung – bilik kanan – paru-paru – jantunng (serambi kiri) 

c. Jantung – serambi kiri – bilik kanan – bilik kiri 

d. Jantung – bilik kanan – bilik kiri – jantung 

19. Cairan darah berwarna jernih kekuningan 90% terdiri atas air dan sisanya 

adalah zat-zat yang terlarut disebut ...... 

c. Plasma darah    c. Keping darah 

 



51 

 

 

 

d. Sel darah    d. Darah 

20. Penyakit darah yang sukar membeku disebut ...... 

a. Anemia    c. Hemofilia 

b. Leukimia    d. Talasemia 

21. Pernyataan yang benar mengenai fungsi darah di bawah ini adalah ...... 

a. Mengangkut sari-sari makanan keseluruh tubuh 

b. Memberi bentuk tubuh 

c. Menyimpan cadangan makanan didalam tubuh 

d. Sebagai biokatalisator didalam tubuh 

 

22. Di bawah ini yang termasuk struktur luar dari akar adalah ...... 

a. Epidermis    c. Tudung akar 

b. Korteks    d. Endodermis 

23. Pernyataan yang salah  mengenai fungsi akar di bawah ini adalah ...... 

a. Menyerap air dan garam mineral 

b. Tempat pernapasan 

c. Tempat penyimpanan makanan 

d. Tempat terjadinya proses fotosintesis 

24.  

 

 

 

 

Alat kelamin jantan pada gambar di atas disebut dengan ...... 

a. Putik     c. Kelopak 

b. Benang sari    d. Mahkota 

25. 6 CO2 + 6 H2O + Energi cahaya       C6H12O6 + 6 O2. Hasil akhir dari proses 

fotosintesis adalah ...... 

a. Oksigen dan karbondioksia  c. Glukosa dan karbondioksida 

b. Glukosa dan oksigen   d. Karbondioksida 

26. Proses pembentukan makanan oleh tumbuhan hijau dan dibantu oleh cahaya 

matahari disebut...... 

a. Fotosintesis    c. Kloroplas 

b. Klorofil    d. Respirasi 

27. Perhatikan gambar di bawah ini: 
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Gerak pada tumbuhan tersebut karena adanya rangsangan berupa sentuhan 

disebut ...... 

a. Fotonasti    c. Geonasti 

b. Tigmonasti    d. Termonasti 

28. Membuka dan menutupnya bunga pukul empat merupakan gerakan bagian 

tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya 

rangsang disebut ...... 

a. Gerak tropisme    c. Gerak nasti 

b. Gerak taksis    d. Gerak kemotaksis 

29. Perhatikan gambar di bawah ini: 

Gerak akar pada tanaman yang menuju sumber air disebut gerak ...... 

a. Hidrotropisme    c. Hidrotropisme negatif 

b. Hidrotropisme positif   d. Hidrotropisme negatif dan positif 

30. Semua benda dapat dibagi terus menerus hingga tidak terbatas merupakan 

pendapat yang dikemukakan oleh ...... 

a. Jhon Dalton    c. Leucippus 

b. Aristoteles    d. Democritos 

31. Konfigurasi elektron pada atom magnesium (Mg) yang jumlah elektronnya 12 

adalah ...... 

a. 2, 2, 8     c. 4, 8 

b. 8, 2, 2     d. 2, 8, 2 

32. 11Na
23

 adalah unsur karbon yang mempunyai ...... 

a. Nomor atom 11 dan nomor massa 23 

b. Nomor atom 23 dan nomor massa 11 

c. Jumlah proton 11 dan jumlah elektron 23 

d. Jumlah proton 23 dan jumlah elektron 11 

33. Di bawah ini yang termasuk bahan pembersih dalam rumah tangga adalah ...... 

a. Sabun, sampho, hair spray  c. Sabun, DDT, deterjen 

b. Sabun, deterjen   d. DDT, deterjen 

34. Penggunaan insektisida DDT kini dilarang karena ...... 

a. Harga bahan DDT terlalu mahal 

b. Bahan DDT sama sekali tidak boleh disentuh oleh tangan 

c. DDT merupakan racun yang sangat sulit terurai 

d. Kemampuan DDT untuk membasmi serangga sangat cepat 

35. Bahan aditif alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna sekaligus 

memberi aroma harum adalah ...... 

a. Wortel     c. Kunyit 

b. Buah naga    d. Daun pandan 

36. Pernyataan yang salah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat adalah ...... 
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e. Melihat ada tidaknya label uji makanan dan obat dari Depkes atau BPOM 

f. Memperhatikan tanggal kadaluarsa makanan 

g. Ada tidaknya kemasan yang rusak 

h. Melihat kemasan yang menarik 

37. Bahan makanan yang tergolong dalam bahan penyedap alami adalah ...... 

1. Garam  3. MSG 

2. Gula  4. Boraks 

a. 1 dan 3     c. 1 dan 2 

b. 2 dan 4     d. 3 dan 4 

38. Zat narkotika berbentuk putih yang dapat memberikan rasa senang yang luar 

biasa pada pemakainya adalah ...... 

c. Heroin     c. Ganja 

d. Kokain     d. Morfin 

39. Zat-zat berikut adalah gas racun yang tidak terdapat pada rokok adalah ...... 

c. Nikotin    c. Karbondioksida 

d. Karbon monoksida   d. Hidrogen sianida 

40. Perokok pasif adalah orang yang ...... 

a. Merokok hanya jika ada orang lain merokok di dekatnya 

b. Tidak merokok tetapi karena faktor keturunan dari orang tua perokok 

c. Mengisap asap rokok karena ada perokok di dekatnya 

d. Merokok sejak lama, kemudian berhenti merokok sama sekali 
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Lampiran B-4 
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Lampiran B-5 
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Menyatakan perangkat dan instrument penelitian yang disusun oleh: 

Nama        : Rohma Wati 

Nim                  : 101630514 

Program Studi       : Pendidikan Biologi 

Fakultas       : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas       : Muhammadiyah Pontianak 

Judul Skripsi  : Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil Mata       

Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Telah dikoreksi dan divalidasi untuk kelayakan penelitian. 

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama        : Nuri Dewi Muldayanti, S.Pd, M,Pd. 

Nik        : 010 163 241185 001 

Jabatan       : Dosen Prodi Biologi 

Sebagai       : Validator 

 

Menyatakan perangkat dan instrument penelitian yang disusun oleh: 

Nama        : Rohma Wati 

Nim                  : 101630514 

Program Studi       : Pendidikan Biologi 

Fakultas       : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas       : Muhammadiyah Pontianak 

Judul Skripsi  : Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil Mata       

Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Telah dikoreksi dan divalidasi untuk kelayakan penelitian. 

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama        : Adi Pasah Kahar, S.Pd, M,Pd. 

Jabatan       : Dosen Prodi Biologi 

Sebagai       : Validator 

 

Menyatakan perangkat dan instrument penelitian yang disusun oleh: 

Nama        : Rohma Wati 

Nim                  : 101630514 

Program Studi       : Pendidikan Biologi 

Fakultas       : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas       : Muhammadiyah Pontianak 

Judul Skripsi  : Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil Mata       

Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Telah dikoreksi dan divalidasi untuk kelayakan penelitian. 

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama        : Suhanto, S.Pd 

Nip        : 196807212003121001 

Jabatan       : Guru Bahasa Indonesia  

Sebagai       : Validator 

 

Menyatakan perangkat dan instrument penelitian yang disusun oleh: 

Nama        : Rohma Wati 

Nim                  : 101630514 

Program Studi       : Pendidikan Biologi 

Fakultas       : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas       : Muhammadiyah Pontianak 

Judul Skripsi  : Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil Mata       

Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Telah dikoreksi dan divalidasi untuk kelayakan penelitian. 

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama        : Tri Wulyani, S.Pd 

Jabatan       : Guru IPA  

Sebagai       : Validator 

 

Menyatakan perangkat dan instrument penelitian yang disusun oleh: 

Nama        : Rohma Wati 

Nim                  : 101630514 

Program Studi       : Pendidikan Biologi 

Fakultas       : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas       : Muhammadiyah Pontianak 

Judul Skripsi  : Analisis Butir Soal Ulangan Umum Semester Ganjil Mata       

Pelajaran IPA MTs N 1 Rasau Jaya Tahun Ajaran 2014/2015 

 

Telah dikoreksi dan divalidasi untuk kelayakan penelitian. 

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 
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