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SARI 

Mujiyanto, Analisis Soal Ujian Akhir Semester Bidang Studi Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) Kelas VIII Semester Gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2006/2007. Jurusan Kurikulum dan 
Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
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Kegiatan evaluasi mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, khususnya 
dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui hasil dari 
kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dari hasil tersebut dapat 
ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Sekarang dengan berlakunya 
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) guru diberi keleluasaan dalam 
melakukan penilaian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, terutama dalam 
menyusun soal tes. Baik tidaknya soal tes sangat ditentukan oleh kemampuan 
guru dalam menyusun soal.Agar evaluasi yang dilakukan melalui penilaian 
dengan menggunakan tes sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan adanya 
peninjauan kembali terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal Ujian Akhir Semester 
bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 
2006/2007. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jawaban tes Ujian Akhir 
Semester. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas soal Ujian Akhir Semester 
, sedangkan indikatornya adalah Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran, Validitas, 
Reliabilitas dan Distraktor/pengecoh. 
Hasil temuannya adalah soal-soal Ujian Akhir Semester kualitasnya baik untuk 
soal essay dan belum baik untuk soal pilihan ganda. Dilihat dari segi validitas 
didapat bahwa dari 45 soal hanya terdapat 4 soal yang valid, dari segi reliabilitas 
soal sudah reliabel, untuk daya pembedanya termasuk dalam kategori soal jelek 
ada 24 soal (53%), soal cukup 12 soal (27%), soal baik 9 soal (20%) . Dilihat dari 
tingkat kesukaran terdapat 4 soal (9 %) termasuk soal sukar, 21 soal (47%) soal 
sedang dan 20 soal (44%) termasuk soal mudah. Dilihat dari efektifitas 
distraktornya terdapat 11 soal (24%) distraktornya sudah dapat berfungsi dengan 
baik sedangkan 34 soal (76%) distraktornya tidak berfungsi dengan baik. Untuk 
soal essay dapat dikatakan baik karena soal sudah mampu mengukur semua 
kompetensi dasar dan penulisannya sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal 
essay yang benar. 
Diperlukan kemampuan yang cukup, kejelian dan pengalaman dalam membuat 
soal supaya soal tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu 
mengukur seberapa jauh materi yang ditangkap oleh siswa.  
Kata Kunci: Analisis Soal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan evaluasi mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, 

begitu pula dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui 

hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dari hasil tersebut 

dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. 

 Joesmani (1998:19), berpendapat bahwa evaluasi adalah proses 

menentukan sampai berapa jauh kemampuan yang dapat dicapai siswa dalam 

proses pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan tersebut sebelumnya sudah 

ditetapkan secara operasional. Selanjutnya ditetapkan pula patokan pengukuran 

hingga dapat diperoleh penilaian (value judgment). 

 Penilaian merupakan dasar untuk memperoleh balikan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran dan sistem pembelajaran secara keseluruhan yang 

pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, baik terhadap 

proses itu sendiri maupun terhadap hasil yang dicapai. Penilaian proses itu 

dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam 

belajar dengan menggunakan panduan pengamatan. Sedangkan penilaian hasil 

dapat dilakukan dengan teknik-teknik tertentu, baik teknik tes maupun bukan 

tes. 

 Menurut Arikunto (2001:57). Tes dikatakan baik sebagai alat ukur apabila 

memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki: 1)validitas, 2)reliabilitas, 
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3)objektifitas, 4)praktisibilitas dan 5)ekonomis. Sebuah tes dikatan valid apabila 

tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes dikatakan reliabel 

apabila memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Susunan tes 

dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif 

yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki praktisibilitas tinggi 

apabila tes tersebut bersifat praktis yaitu mudah dilaksanakan, mudah 

pemeriksaannya dan dilengkapi petunjuk-petunjuk yang jelas. Sedangkan 

persyaratan ekonomis artinya bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak 

membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. 

Sekarang dengan berlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

guru diberi keleluasaan dalam melakukan penilaian mulai dari perencanaan 

sampai pelaksanaan, terutama dalam menyusun soal tes. Baik tidaknya soal tes 

sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menyusun soal. 

 Agar evaluasi yang dilakukan melalui penilaian dengan menggunakan tes 

sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan adanya peninjauan kembali 

terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut. Maka peneliti bermaksud mengambil 

judul: “ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER BIDANG 

STUDI ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) KELAS VIII SEMESTER 

GASAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI I SUKOREJO 

KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007”. 
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B. Permasalahan 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah butir soal Ulangan Akhir Semester  bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri I 

Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 kualitasnya baik 

jika ditinjau berdasarkan analisis teoritik yang melingkupi isi dan kaidah 

penulisan soal? 

2. Apakah butir soal Ulangan Akhir Semester  bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri I 

Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 kualitasnya baik 

jika ditinjau berdasarkan analisis empirik yang melingkupi daya pembeda, 

tingkat kesukaran, reliabilitas, validitas dan distraktor/pengecoh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kualitas soal Ujian Akhir Smester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

berdasarkan analisis teoritik. 

2. Untuk mengetahui kualitas soal Ujian Akhir Semester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA)  kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

berdasarkan analisis empirik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

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

yang berharga bagi dunia pendidikan khususnya bidang evaluasi 

pendidikan. 

b. Hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi 

para peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan 

penilaian tersebut secara lebih luas, intensif dan mendalam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal sebagai bahan untuk 

menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang dipandang efektif 

dibidang pendidikan, terutama yang berhubungan dengan evaluasi. 

b. Bagi guru, khususnya yang ditunjuk sebagai penyusun soal, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembuatan soal yang akan datang sehingga dapat menyempurnakan atau 

memperbaiki kualitas soal yang kurang baik/tidak valid dan soal-soal yang 

sudah baik dapat dijadikan bank soal. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Analisis Soal 

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

pembuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(Purwadarminta,1989:32), sedangkan menurut Suharsimi, analisis merupakan 

suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan intonasi-intonasi khusus 

tentang suatu hal (Suharsimi Arikunto,1997:209). 

Pada penelitian ini analisis terbagi 2, yaitu: 

a. Analisis Empirik 

Analisis empirik merupakan penyelidikan terhadap suatu soal untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan kenyataan. 

b. Analisis Teoritik 

Analisis teoritik merupakan penyelidikan terhadap soal umtuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan teori. 

2. Soal 

Tes adalah alat/prosedur yang digunakan untuk mengetahui/mengukur 

sesuatu dalam suasana tertentu dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan (Suharsimi Arikunto, 1997:51). 

Adapun soal-soal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah soal-soal 

Ulangan Akhir Semester yaitu tes yang dilaksanakan oleh SMPN 1 Sukorejo 

pada tiap semester. 

Jadi yang dimaksud dengan analisis butir soal Ulangan Akhir Semester 

bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 
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Menengah Pertama Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007 adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menelaah butir-butir 

soal Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 1 Sukorejo kelas VIII semester gasal 

yang berupa soal UAS tahun pelajaran 2006/2007, sehingga diperoleh informasi 

khusus, informasi khusus dalam hal ini adalah kualitas soal Ujian Akhir 

Semester tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Evaluasi Pendidikan 

1. Pengertian Evaluasi dan Evaluasi Pendidikan 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, 

dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiah 

evaluasi pendidikan (educational evaluation) dapat diartikan sebagai 

penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan (Anas Sudijono, 2001:1). 

Edwind wand dan Gerald W. Brown dalam Nurkancana dan 

Sumartono, 1986:1, menjelaskan: Evaluation refer to the act process to 

determining the value of something. Jadi menurut Wand dan Brown, 

evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Sesuai dengan pendapat tersebut maka evaluasi pendidikan dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu 

dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannnya 

dengan dunia pendidikan. 

Suharsimi Arikunto (2003:13) mendefinisikan evaluasi dengan terlebih 

dahulu menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Mengukur adalah 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan bersifat kuantitatif. 

Menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif. Sedangkan mengadakan evaluasi 
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meliputi kedua langkah diatas, yaitu mengukur dan menilai. Dengan 

demikian evaluasi adalah menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur 

terlebih dahulu). 

Mengenai evaluasi pendidikan, Suharsimi Arikunto (2001) mengutip 

pendapat dari Ralph Tyler (1950) mengatakan bahwa: 

“Evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data 
untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan 
pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa 
sebabnya”. 
 

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni 

Crobach dan Stufflebeam. Tambahan definisi tersebut bukan hanya 

mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk 

membuat keputusan. 

Dari definisi-definisi tentang evaluasi pendidikan di atas dapat 

dipahami bahwa evaluasi pendidikan selain merupakan suatu proses untuk 

mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, juga berguna untuk membuat 

keputusan dalam dunia pendidikan. 

2. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

Dalam pelaksanaannya, evaluasi harus mempunyai dasar yang kuat. 

Dasar yang dimaksud adalah prinsip ilmiah yang melandasi penyusunan 

dan pelaksanaan evaluasi yang mencakup 7 konsep yaitu (Slameto, 

2001:8): filsafat, psikologi, komunikasi, kurikulum, manajemen dan 

sosiologi-antropologi. 

Dasar filsafat dalam evaluasi pendidikan berhubungan dengan 

masalah-masalah yang merupakan dasar dalam pendekatan sistem yang 
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menyangkut pertanyaan-pertanyaan apakah evaluasi itu, mengapa evaluasi 

pendidikan perlu diberikan dan bagaimana cara memberikannya. Yang 

dimaksud dengan dasar psikologi adalah bahwa evaluasi itu dilaksanakan 

harus mempertimbangkan tingkat kesukaran dengan tingkat perkembangan 

siswa, tingkat kemampuan yang dimiliki siswa, dan teori-teori yang dianut 

dalam pendidikan. Dasar komunikasi dimaksudkan bahwa evaluasi itu 

dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang 

menjadi dasar evaluasi selanjutnya adalah kurikulum, maksudnya, isi 

evaluasi harus sesuai dengan materi yang diajarkan seperti tercantum 

dalam kurikulum yang telah ada dan dilaksanakan. Sedangkan dasar 

manajemen, artinya bahwa evaluasi perlu diorganisasikan pelaksanaannya, 

apakah secara individual atau kelompok dan bagaimana pengelolaannya. 

Disamping itu evaluasi harus sesuai dan berguna dalam masyarakat untuk 

mencapai suatu kemajuan. 

3. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pendidikan 

Bagi penyusun soal, fungsi evaluasi perlu diperhatikan secara 

sungguh-sungguh agar evaluasi yang diberikan betul-betul mengenai 

sasaran yang diharapkan. Berikut ini dikemukakan pendapat para ahli 

tentang tujuan dan fungsi evaluasi. 

Burhan Nurgiyantoro (1987:14) menyebutkan 5 tujuan dan fungsi 

evaluasi, yaitu: (1) untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dalam kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan, (2) untuk memberikan objektifitas pengamatan 
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kita terhadap tingkah laku hasil belajar siswa, (3) untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam bidang-bidang atau topik-topik tertentu, (4) 

untuk menentukan layak tidaknya seorang siswa dinaikkan ketingkat 

diatasnya atau dinyatakan lulus dari tingkat pendidikan yang ditempuhnya, 

(5) untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:10), tujuan atau fungsi penilaian 

ada beberapa hal, yaitu: (1) penilaian berfungsi selektif, (2) penilain 

berfungsi diagnostik, (3) penilain berfungsi sebagai penempatan dan (4) 

penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. 

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk 

mengadakan seleksi atau penilaian siswanya. Penilaian selektif 

mempunyai berbagai tujuan, antara lain: (1) untuk memilih siswa yang 

dapat diterima disekolah tertentu (2) untuk memilih siswa yang dapat naik 

kelas atau tingkat berikutnya, dan (3) untuk memilih siswa yang sudah 

berhak meninggalkan sekolah (lulus). 

4. Objek (Sasaran) Evaluasi Pendidikan 

Objek atau sasaran evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu yang 

bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan, yang dijadikan titik 

pusat perhatian. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek 

dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari tiga sisi, 

yaitu (Anas Sudijono, 2001:25) dari segi input, transformasi, dan output, 

dimana input dianggap sebagai ”bahan mentah yang akan diolah”, 

10



 

 xxiv

transformasi dianggap sebagai “dapur tempat mengolah bahan mentah”. 

Dan output dianggap sebagai “hasil pengolahan yang dilakukan dapur dan 

siap untuk dipakai”. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di 

sekolah, input tidak lain adalah calon siswa. Ditilik dari segi input ini, 

maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek, yaitu: (1) aspek 

kemampuan, (2) aspek kepribadian, (3) aspek sikap. 

Untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka 

mengikuti program pendidikan tertentu, maka calon peserta didik itu harus 

memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai. 

Sehubungan dengan itu, maka bekal kemampuan yang dimiliki oleh 

para calon peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna 

mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-

masing calon peserta. Adapun alat yang biasa dipergunakan dalam rangka 

mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan 

(aptitude test). 

Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan 

menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Evaluasi yang dilakukan 

untuk mengetahui atau mengungkap kepribadian seseorang adalah dengan 

jalan menggunakan tes kepribadian (personality test). 

Sikap, pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku 

manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar 

keluar. Informasi mengenai sikap ini penting sekali karena sikap ini 
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merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam 

pergaulan. Untuk menilai sikap tersebut digunakan alat berupa tes sikap 

(aptitude test) atau sering dikenal dengan skala sikap (attitude test), sebab 

tes tersebut berbentuk skala. 

Adapun apabila disoroti dari segi transformasi, maka objek dari 

evaluasi pendidikan meliputi: (1) kurikulum atau materi pelajaran, (2) 

metode mengajar dan teknik penilaian, (3) sarana atau media pendidikan, 

(4) sistem administrasi, dan (5) guru serta unsur-unsur personal lain yang 

terlibat dalam proses pendidikan. 

Sedangkan dari segi output yang menjadi sasaran evaluasi adalah 

tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil dalam proses 

pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui 

seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar dipergunakan alat 

yang berupa tes prestasi belajar atau tes hasil belajar, yang biasa dikenal 

dengan istilah tes pencapaian (achievement test). 

5. Ranah Kognitif pada Tujuan Pengajaran 

Ranah kognitif merupakan salah satu (bagian) dari taksonomi 

(klasifikasi) tujuan pendidikan menurut Bloom dkk. Disamping ranah 

afektif dan psikomotorik. 

Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan 

berfikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ranah kognitif memiliki 

6 jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Susunan ranah kognitif diatas menunjukan bahwa setiap jenjang 
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berikutnya merupakan tingkatan pengetahuan atau kecakapan intelektual 

yang lebih tinggi/mendalam dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya. 

Aspek pengetahuan, siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau 

lebih fakta-fakta yang diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 

hubungan sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Aspek penerapan 

atau aplikasi, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau 

memilih suatu abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, 

cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan 

menerapkannya secara benar. 

Dalam aspek analisis, siswa diminta untuk menganalisis suatu 

hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Pada 

aspek sintesis, siswa diminta untuk menggabungkan atau menyusun 

kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur 

baru. Adapun pada jenjang evaluasi, apabila penyusun soal bermaksud 

untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan 

dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus yang 

diajarkan oleh penyusun soal. 

6. Kata Kerja Operasional (KKO) pada Ranah Kognitif 

Setiap jenjang pada ranah kognitif yang mengacu pada objek tingkat 

belajar tertentu memiliki kata kerja operasional (KKO) tertentu pula. KKO 

merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan kata kerja yang 

masih bersifat umum menjadi khusus/operasional. 
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Adapun KKO pada masing-masing jenjang pada ranah kognitif adalah 

sebagai berikut (Depdikbud, 1996:134): 

a. Pengetahuan: menyebutkan, mengidentifikasikan, menunjukan, 
memberi nama pada, menyusun daftar, menyatakan, 
menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberikan definisi, 
mengenali, mendapatkan dan membedakan. 

b. Pemahaman: menterjemahkan, mengubah, menjelaskan dengan 
kata-kata sendiri, mengilustrasikan, menggambarkan, mengubah, 
menyadur, meramalkan, menyimpulkan, memperkirakan, 
menerangkan, memberi contoh tentang, menafsirkan, 
membedakan, mengartikan, menarik kesimpulan, meringkas, 
menemukan, merangkai, mempersiapkan dan menggolongkan. 

c. Penerapan: mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, 
menemukan, memanipulasikan, mengajar, karakteristik siswa, 
materi pengajaran, dan media pengajaran, serta karakteristik alat 
evaluasi itu sendiri. 

d. Analisis: membedakan, mendeteksi, mengidentifikasi, 
menggolongkan, mendiskriminasi, mengenal kembali, 
mengkategorikan, mendeduksi, menganalisis, mempertentangkan, 
membandingkan, membedakan. 

e. Sintesis: menulis, mengatakan, menghubungkan, menghasilkan, 
menentukan, meneruskan, memulai, mengubah, mendokumentir, 
mengusulkan, merencanakan, mendesain, mengkhususkan, mencari 
asal, mengembangkan, mengkombinasi, mengorganisasi, 
menyintesa, mengklasifikasi, mengembangkan, merumuskan, 
mengubah. 

f. Evaluasi: menimbang, memberi alasan, memvalidasi, menilai, 
menetapkan, mempertentangkan, membakukan.   
(Slameto, 2001:135) 

 
Alat penilaian yang digunakan (tes maupun bukan tes) harus bersifat 

komprehensif, maksudnya harus bisa mengungkapkan 3 aspek tingkah 

laku yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Slameto (2001:135) 

menjelaskan bahwa secara garis besar alat penilaian berbentuk tes cocok 

untuk mengukur aspek ingatan (kognitif), sedangkan bukan tes cocok 

untuk mengukur afektif dan psikomotor. Apabila digunakan tes tertulis 

maka unsur kognitif, seperti ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 
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sintesis dan evaluasi harus seimbang. Perbandingan tersebut menurut 

Suharsimi Arikunto (2001:201), selalu harus sejalan dengan materi yang 

diajarkan. Di sekolah dasar (SD) banyak hal-hal yang bersifat hafalan 

sehingga unsur ingatan akan mendapat porsi lebih banyak dari pada unsur 

pemahaman dan aplikasi. Di SMP lebih banyak pemahaman dibandingkan 

dengan hafalan, sedangkan di SMA beralih ke hal-hal yang sifatnya 

analitik, sintetik dan problematik. 

7. Ciri-Ciri Alat Evaluasi 

Sebuah tes dapat dikatakan baik dan benar apabila mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Analisis Secara Teoritik 

1) Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda 
  

a) Pernyataan/pokok soal harus dirumuskan jelas 
b) Untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar/paling 

benar 
c) Alternatif jawaban sebaiknya logis dan pengecoh harus 

berfungsi/mirip betul dengan jawaban yang benar sehinggga 
derajat kesukarannya tinggi 

d) Apabila alternatif jawaban (option) berbentuk angka, susunlah 
secara berurutan mulai angka yang terkecil hingga yang 
terbesar. 

e) Diusahakan untuk  mencegah penggunaan option yang terakhir 
berbunyi” semua pilihan jawaban salah” atau”semua pilihan 
jawaban benar”. 

f) Jumlah pilihan jawaban untuk tiap soal dari satu perangkat tes 
hendaknya 4 atau 5 option 

g) Jawaban benar hendaknya tersebar letaknya dan ditentukan 
secara random (acak), jangan sampai menurut urutan atau 
aturan tertentu dan memperhatikan jumlah option yang benar 
antara a-b-c-d-e hendaknya relatif sama. 

h) Stem dan option hendaknya pernyataan yang diperlukan saja 
i) Diusahakan jangan menggunakan perumusan yang bersifat 

negatif 
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2) Kaidah penulisan soal bentuk uraian 
 

a) Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang ditentukan 
dalam kisi-kisi 

b) Rumusan kalimat soal atau pertanyaan hendaknya 
menggunakan kata-kata tanya atau perintah 

c) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal 
d) Buatlah pedoman penskoran segera setelah soal ditulis 
e) Batasan pertanyaan/jawaban yang diharapkan harus jelas 
f) Hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta 

harus disajikan dengan jelas. 
(Uzer Usman, 1993:160-169) 

 
b. Analisis Secara Empirik 

1) Tingkat Kesukaran (D) 

Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukan proporsi 

siswa yang menjawab betul suatu soal (Slameto,2001). Makin besar 

tingkat kesukaran berarti soal itu makin mudah demikian juga 

sebaliknya yaitu makin rendah tingkat kesukaran berarti soal itu 

makin sukar. 

2) Validitas 

Validitas yaitu 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 (Anas Sudijono, 2001). 

Suatu alat penilaian dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat penilaian tersebut mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Ngalim Purwanto,1992). Suharsimi Arikunto 

(2001) menjelaskan adanya empat bentuk validitas yaitu: validitas 
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isi, validitas konstruksi, validitas yang ada sekarang, dan validitas 

prediksi. 

Sebuah tes disebut memiliki validitas isi apabila tes tersebut 

mengukur   tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang  diberikan. 

Alat tes yang dianggap layak dan dapat dipertanggungjawabkan 

validitas isinya apabila dalam penyusunannya  mendasarkan diri  

pada tabel kisi-kisi. Burhan Nurgiyantoro (1987) menjelaskan bahwa 

validitas isi merujuk pada kesesuaian antara butir-butir soal dengan 

tujuan dan bahan pengajaran. Karena tujuan dan bahan pengajaran 

tersebut tercantum pada tabel kisi-kisi sehingga tidak salah apabila 

dikatakan bahwa penyusunan butir-butir  soal yang mendasar pada 

tabel   kisi-kisi  dianggap layak dan dapat dipertanggungjawabkan 

validitas isinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tes yang 

disusun tidak boleh keluar dari isi mata pelajaran yang ada di dalam 

kurikulum. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas  konstruksi apabila butir-

butir soal yang membangun  tes tersebut mengukur setiap aspek 

berpikir (ingatan, pemahaman dan aplikasi) seperti yang disebutkan 

dalam indikator dalam tabel kisi-kisi. 

Validitas isi dan validitas konstruksi ini digolongkan ke dalam 

validitas logis atau validitas rasional (Suharsimi Arikunto, 2001). 

Untuk mengetahui tingkat validitas rasional dapat dilakukan dengan 
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mengadakan analisis rasional (Nurkancana, 1986), yaitu analisis 

berdasarkan pikiran-pikiran yang logis bahan-bahan apa yang perlu 

dikemukakan  dalam suatu tes. Jika penganalisaan secara rasional itu 

menunjukan hasil yang membenarkan tentang telah tercerminnya 

tujuan instruksional khusus itu di dalam tes hasil  belajar yang telah 

memiliki validitas isi maupun validitas konstruksi. Menurut Anas 

Sudijono (2001), upaya lain yang dapat ditempuh dalam rangka 

mengetahui validitas isi dan validitas konstruksi sebuah tes hasil 

belajar adalah dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel. Dalam 

diskusi tersebut   para pakar yang dipandang memiliki keahlian yang 

ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diujikan, diminta 

pendapat dan rekomendasinya terhadap isi atau materi yang 

terkandung dalam tes hasil belajar yang bersangkutan. 

Adapun sebuah tes dikatakan memiliki validitas ada  sekarang 

(concurent validity) jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 

Nurkancana (1986) menjelaskan, untuk menilai validitas ada 

sekarang dapat dilakukan dengan jalan mengkorelasikan hasil-hasil 

yang  dicapai dalam tes yang sejenis yang telah diketahui 

mempunyai validitas yang tinggi. 

Sedangkan sebuah tes memiliki validitas ramalan apabila 

mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang. Cara pengujian dengan jalan mencari 
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korelasi antara nilai-nilai yang dicapai oleh anak-anak dalam tes 

tersebut dengan nilai-nilai yang dicapai kemudian. 

3) Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan 

tinggi dengan testee yang kemampuannya rendah demikian rupa 

sehingga sebagian besar testee yang memiliki kemampuan yang 

tinggi untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak menjawab 

butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, sementara 

testee yang kemampuannya rendah untuk menjwab butir item 

tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan betul 

(Anas sudijono, 2001). 

4) Reliabilitas 

Menurut J.P. Gualford, 1978 dalam Dewanto (1995), realibilitas 

adalah proporsi dari varian dengan varian yang sesungguhnya. 

Reliabilitas suatu tes pada hakekatnya menguji keajegan 

pertanyaan tes yang didalamnya berupa seperangkat butir soal 

apabila diberikan berulang kali pada objek yang sama. Suatu tes 

dikatakan reliabel apabila beberapa kali pengujian menunjukan hasil 

yang relatif sama (Nana Sudjana, 1989). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001), untuk melakukan analisis 

reliabilitas suatu tes dapat digunakan beberapa metode yaitu: metode 
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bentuk pararel  (equivalent), metode tes ulang (test-retest-method), 

dan metode belah dua (split-half-method). 

Reliabilitas dapat tinggi dapat rendah. Ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi koefisien reliabilitas. Faktor-faktor tersebut adalah: 

panjang pendeknya tes, kadar homogenitas tes, rentangan 

kemampuan siswa, luas dan tidaknya sampel yang diambil, suasana 

dan kondisi waktu tes serta keakuratan penskoran (Ngalim Purwanto, 

1990). 

Dengan demikian, untuk memperoleh hasil penilaian yang sesuai 

dengan tuntutan syarat-syarat penilaian (valid dan reliabel) maka 

pemilihan alat penilaian menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan 

karena kemampuan dari siswa yang akan diungkapkan ditentukan 

oleh alat penilaian yang akan digunakan 

5) Distraktor 

Distraktor yaitu suatu pola yang dapat menggambarkan 

bagaimana testee menentukan pilihan jawabannya terhadap 

kemungkinan-kemungkinan jawab yang telah dipasangkan pada 

setiap butir item (Anas Sudijono:2001). 

Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih 

oleh 5% dari seluruh peserta tes. 
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B. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam/sains untuk 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah 

1. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA 

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk 

menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Di tingkat SMP/MTs 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) secara terpadu yang diarahkan pada 
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pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SMP/MTs 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Standar Kompetensi (SK) dan  Kompetensi Dasar (KD) IPA di 

SMP/MTs merupakan standar minimum yang secara nasional harus 

dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan 

pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

2. Tujuan 

Mata pelajaran IPA di SMP/MTs bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 
Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 
ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala 
alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 
terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 
lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 
berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi. 

22



 

 xxxvi

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

 
3. Ruang Lingkup 

Bahan kajian IPA untuk SMP/MTs merupakan kelanjutan bahan kajian 

IPA SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Makhluk Hidup dan Proses Kehidupannya 
b. Materi dan Sifatnya 
c. Energi dan Perubahannya 
d. Bumi dan Alam Semesta 

 
4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Untuk SMP Kelas VIII 

Semester I 

a. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan 
 

1) Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada 
makhluk hidup 

2) Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 
3) Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya 

dengan kesehatan 
4) Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan 
5) Mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan 
6) Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan 
 

b. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan 
 

1) Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 
2) Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi 

pada tumbuhan hijau 
3) Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan 
4) Mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 
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c.  Menjelaskan konsep partikel materi 
 

1) Menjelaskan konsep atom, ion dan molekul 
2) Menghubungkan konsep atom, ion dan molekul dengan produk 

kimia sehari-hari 
3) Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa 
 

d.  Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 
 

1) Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan 
kimia dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek 
samping bahan kimia 

3) Mendeskripsikan bahan kimia alami dan bahan kimia buatan dalam 
kemasan yang terdapat dalam bahan makanan 

4) Mendeskripsikan sifat/pengaruh zat adiktif dan psikotropika 
5) Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal Ujian Akhir Semester 

bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007. 

B. Metode Penentuan Obyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah semua butir soal Ujian Akhir 

Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester 

gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 

tahun pelajaran 2006/2007. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini 

meliputi analisis teoritik yang berupa isi dan kaidah penulisan soal dan 

analisis empirik yang meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, 

reliabilitas dan distraktor. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jawaban tes Ujian Akhir 

Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dari siswa kelas VIII 

SMPN 1 Sukorejo yang  berjumlah 234 siswa. 
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Sekolah yang dipilih adalah SMPN 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 

karena sekolah tersebut merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan 

letak dari sekolah tersebut dekat dengan rumah peneliti sehingga 

memudahkan penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode dokumentasi dan 

observasi untuk mendapatkan seperangkat soal dan jawaban, daftar nama-

nama siswa kelas VIII SMPN 1 Sukorejo Kabupaten Kendal, standar isi 

mata pelajaran IPA serta kisi-kisi penulisan soal. 

4. Variabel dan Indikator 

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas soal Ujian Akhir 

Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester 

gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 

tahun pelajaran 2006/2007, sedangkan indikatornya adalah Daya Pembeda, 

Tingkat Kesukaran, Validitas, Reliabilitas dan Distraktor/pengecoh. 

5. Metode Analisis Data 

a. Analisis perangkat Ujian Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas VIII semester gasal SMPN 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007 secara teoritik yang meliputi isi dan 

kaidah penulisan soal yang benar: 

1) Suatu tes dikatakan memiliki validitas isi jika isi tes tersebut sesuai 

dengan kurikulum yang sudah diajarkan dan sudah sesuai dengan 

indikator pencapaian hasil belajar. 
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2) Analisis teoritik tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda yang 

benar: 

a) Pernyataan/pokok soal harus dirumuskan secara jelas bila 
stemnya pendek dan tidak jelas siswa akan sukar memahami atau 
memilih option yang benar. 

b) Alternatif jawaban (option) hendaknya homogen/menyerupai, 
baik dari segi materi maupun panjang pendeknya pernyataan. 

c) Apabila alternatif jawaban (option) berbentuk angka, susunlah 
secara berurutan mulai angka yang terkecil hingga yang terbesar. 

d) Stem dan jawaban hendaknya pernyataan yang diperlukan saja. 
e) Jumlah pilihan jawaban hendaknya 4 atau 5 option. 
f) Diusahakan jangan menggunakan perumusan pernyataan yang 

bersifat negatif. 
 

3) Analisis penulisan soal essay/uraian yang benar: 

a) Batasan pernyataan/jawaban yang diharapkan harus jelas. 
b) Kalimat soal/pernyataan hendaknya menggunakan kata perintah. 
c) Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 
d) Hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik dan 

peta harus disajikan secara jelas. 
 

b. Analisis perangkat Ujian Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas VIII semester gasal SMPN 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007 secara empiris: 

1) Tingkat Kesukaran (D) 

Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukan proporsi 

siswa yang menjawab betul suatu soal (Slameto,2001). Makin besar 

tingkat kesukaran berarti soal itu makin mudah demikian juga 

sebaliknya yaitu makin rendah tingkat kesukaran berarti soal itu 

makin sukar.  
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Prosedur untuk mencari tingkat kesukaran adalah: 

a) Menghimpun tes yang dikerjakan siswa. 
b) Menskor tes yang dikerjakan siswa dengan kunci yang 

ditentukan. 
c) Mengurutkan tes pekerjaan siswa itu dari yang mendapat skor 

tertinggi sampai skor terendah. 
d) Mengambil/menetapkan sebanyak 27% - 33,3% siswa kelompok 

skor tinggi ( kelompok atas/upper group) dan 27% - 33,3% siswa 
kelompok skor rendah (kelompok bawah/lower group). 
Kelompok tengah diabaikan. Menghitung jumlah jawaban yang 
betul untuk setiap nomor soal baik untuk kelompok atas maupun 
kelompok bawah.  

e) Menghitung tingkat kesukaran untuk setiap soal dengan rumus:  

                          
lu

lu

NN
RR

D
+
+

=  

Keterangan : 
D   : tingkat kesukaran tiap soal 

uR : Right upper = jumlah jawaban yang betul dari nomor yang   
bersangkutan dari kelompok atas 

lR : Right lower = jumlah jawaban yang betul dari nomor yang 
bersangkutan dari kelompok bawah 

uN : Number upper = jumlah siswa yang termasuk 27% - 33,3% 
kelompok atas 

lN : Number lower = jumlah siswa yang termasuk 27% - 33,3% 
kelompok bawah  

uN = lN  
Tingkat kesukaran untuk keseluruhan soal tes adalah rata-rata 
hitung dari setiap soal.  
(Slameto, 2001) 

 
Klasifikasi indeks tingkat kesukaran butir soal (Arikunto, 2001) 

adalah sebagai berikut: 

0,00 – 030  = soal sukar 

0,30 – 0,70 = soal sedang 

0,70 – 1,00 = soal mudah 
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2) Validitas 

Validitas yaitu 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 (Anas Sudijono, 2001). 

Sebutir item dapat dikatakan telah memiliki validitas yang tinggi 

atau dapat dikatakan valid, jika skor-skor pada butir item yang 

bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor 

totalnya, atau dengan bahasa statistik: Ada korelasi positif yang 

signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Skor total disini 

berkedudukan sebagai variabel terikat (dependent variable), 

sedangkan skor item berkedudukan sebagai variabel bebasnya 

(independent variable). Untuk sampai pada kesimpulan bahwa item-

item yang ingin diketahui validitasnya, yaitu valid ataukah tidak, kita 

dapat menggunakan teknik korelasi sebagai teknik analisisnya. 

Sebutir item dapat dinyatakan valid, apabila skor item yang 

bersangkutan terbukti mempunyai korelasi positif yang signifikan 

dengan skor totalnya. 

Rumus untuk menghitung koefisien validitas item yaitu: 

                     
q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

−
=  

Dimana : 
=pbir    Koefisien validitas item 
=pM  skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang untuk 

butir item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul 
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=tM   skor rata-rata dari skor total 
=tSD deviasi standar dari skor total 

p =  proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang 
sedang diuji validitas itemnya 

q =  proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang 
sedang diuji validitas itemnya 

 
Patokan yang digunakan untuk menginterpretasikan validitas yaitu: 

pbir   >  tr            =  valid 

pbir   = negatif    =  invalid /tidak valid 

pbir   < tr            =  invalid /tidak valid 

Dimana: 
r tabel atau tr  pada taraf signifikansi 5% = 0,444 
r tabel atau tr  pada taraf signifikansi 1% = 0,561 
 

3) Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan 

tinggi dengan testee yang kemampuannya rendah demikian rupa 

sehingga sebagian besar testee yang memiliki kemampuan yang 

tinggi untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak menjawab 

butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, sementara 

testee yang kemampuannya rendah untuk menjwab butir item 

tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan betul 

(Anas sudijono, 2001). 
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Rumus yang digunakan untuk mencari indeks daya pembeda adalah: 

            PBPA
JB
BB

JA
BAD −=−=  

Keterangan: 
D    =      Indeks daya pembeda 
JA   =     Banyaknya peserta kelompok atas 
JB   =     Banyaknya peserta kelompok bawah 
BA =  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar 
BB =   Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

dengan benar 
PA  =     Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
PB  =      Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
 
Klasifikasi daya pembeda soal (Arikunto, 2001) adalah: 

D: 0,00 – 0,20 = jelek 

D: 0,20 – 0,40 = cukup 

D: 0,40 – 0,70 = baik 

D: 0,70 – 1,00 = baik sekali 

Jika dihasilkan D = negatif, soal tersebut sangat jelek dan sebaiknya 

dibuang. 

4) Reliabilitas 

Menurut J.P. Gualford, 1978 dalam Dewanto (1995), realibilitas 

adalah proporsi dari varian dengan varian yang sesungguhnya. 

Untuk mencari reliabilitas digunakan dengan teknik belah dua 

Spearman Brown (split-half), yaitu dengan hanya memberikan 

sebuah tes kepada sekelompok siswa kemudian soalnya dibagi 2 

yang diperkirakan memiliki bobot yang sama atau soal dengan 

nomor genap dijadikan satu kelompok dan kelompok yang lain untuk 

31



 

 xlv

soal dengan nomor ganjil. Mengkorelasikan hasil pengukuran kedua 

kelompok soal tersebut dengan menggunakan rumus korelasi product 

momen person, yaitu: 

            { } { }22222xy
)Y(YN)X(XN

)Y()X(XYNr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Koefisien korelasi dengan rumus korelasi product momen person 

akan merupakan korelasi dari setengah jumlah seluruh soal. Untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas keseluruhan soal, dicari koefisien 

korelasi dengan menggunakan rumus Spearman brown yaitu sebagai 

berikut: 

            
s

s
1 r1

r.2r
+

=  

Dimana:  
1r    =   koefisien korelasi keseluruhan soal 

sr  = koefisien korelasi separuh soal yang diketemukan dengan 
membagi dua keseluruhan soal. 

Untuk mengetahui tingkat korelasi dapat mempergunakan daftar 

sebagai berikut: 

0,80 ≤ 1r  < 1,00 = korelasi (reliabilitas) sangat tinggi 

0,60 ≤ 1r  < 0,80 = korelasi tinggi 

0,40 ≤ 1r  < 0,60 = korelasi sedang 

0,20 ≤ 1r  < 0,40 = korelasi rendah 

0,00 ≤ 1r  < 0,20 = korelasi sangat rendah 
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5) Distraktor 

Distraktor yaitu suatu pola yang dapat menggambarkan 

bagaimana testee menentukan pilihan jawabannya terhadap 

kemungkinan-kemungkinan jawab yang telah dipasangkan pada 

setiap butir item (Anas Sudijono:2001). 

Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih 

oleh 5% dari seluruh peserta tes atau apabila mempunyai daya tarik 

yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami 

konsep atau kurang menguasai bahan (kelompok bawah). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Rangkuman pengukuran semua soal Ulangan Akhir Semester bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007, 

dapat dilihat pada tabel 1 sampai  di bawah ini: 

1.Soal Pilihan Ganda 

Tabel 1. Hasil analisis validitas soal-soal Ulangan Akhir Semester bidang 
studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 
tahun pelajaran 2006/2007. 

 
Kategori Jumlah Keterangan/nomor soal 

Valid 4 3, 19, 39, 43 

Analisis 

Validitas 
Tidak 

Valid 
41 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

40, 41, 42, 44, 45 

 

 

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat dari segi validitas empiris diketahui 

bahwa 45 jumlah soal pilihan ganda yang di analisis hanya terdapat 4 soal 

(9%) valid dan 41 soal (91%) tidak valid. Dilihat dari segi validitas isi dapat 

dilihat bahwa semua soal sesuai dengan kurikulum yang diajarkan dan 

kompetensi dasar sudah diukur semuanya. 
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Tabel 2. Hasil analisis reliabilitas soal-soal Ulangan Akhir Semester bidang 
studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal  
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 
tahun pelajaran 2006/2007. 

 
Kategori Jumlah Keterangan/nomor soal Analisis 

Reliabilitas R1=0.73   Butir soal reliabilitasnya tinggi  

 
Berdasarkan   data hasil reliabilitas seperti terlihat pada Tabel 2 ternyata 

soal-soal pilihan ganda Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

dapat digolongkan reliabel, besarnya koefisien korelasi R1=0,73. 

Tabel 3. Hasil analisis daya pembeda soal-soal Ulangan Akhir Semester 
bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester 
gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 
Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

 
Kategori Jumlah Keterangan/nomor soal 

Jelek 24 

 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23,     

24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 42 

 

Cukup 12 
7, 13, 17, 18, 20, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38 

 

 
Baik 9 3,  16, 19, 21, 22, 39, 43, 44, 45 

Analisis 

Daya 

Pembeda 

Baik sekali -  - 
 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa daya beda soal-soal pilihan ganda 

termasuk dalam kategori jelek. Dari jumlah 45 soal termasuk dalam kategori 

soal jelek ada 24 soal (53%), soal cukup 12 soal (27%), soal baik 9 soal 
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(20%) dan tidak ada soal baik sekali. Perhitungan daya beda soal 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 4. Hasil analisis tingkat kesukaran  soal-soal Ulangan Akhir Semester 
bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester 
gasal  Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 
Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

 
Kategori Jumlah Keterangan/nomor soal 

Mudah 20 

1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 

26, 27, 30, 32, 35, 37,41 

 

Sedang 21 

3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 28, 29, 33, 

34, 36, 38, 39, 42, 43, 44,45 

 

Analisis 

Tingkat 

Kesukaran 

Sukar 4 23, 25, 31, 40 

 
 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kesukaran soal-soal pilihan ganda 

seperti terlihat pada Tabel 4 ternyata tingkat kesukarannya sedang. Dari 

jumlah 45 soal terdapat 4 soal (9 %) termasuk soal sukar, 21 soal (47%) soal 

sedang dan 20 soal (44%) termasuk soal mudah. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 5. Hasil efektifitas distraktor  soal-soal Ulangan Akhir Semester 
bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester 
gasal  sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 
Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

 
Kategori Jumlah Keterangan/nomor soal 

Efektif 11 3, 7, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 36, 39, 40 Analisis 

Efektifitas 

Distraktor  
Tidak 

Efektif  
34 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 

33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 

 

Berdasarkan data hasil efektifitas distraktor seperti terlihat pada Tabel 5, 

terdapat 11 soal (24%) distraktornya sudah dapat berfungsi dengan baik 

sedangkan 33 soal (76%) distraktornya tidak berfungsi dengan baik. 

Tabel 6. Hasil penyebaran soal-soal Ulangan Akhir Semester bidang studi 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal  Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 
pelajaran 2006/2007. 

 
Kompetensi dasar fisika 

1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5Analisis 

Penyebaran 

 Soal 

16, 
17, 
18, 
19, 
20 

22 

1, 
2, 
3, 
4, 
 

5, 
6 

7, 
8 

9, 
10,

11, 
12 13 14 15 

 
 

Kompetensi dasar biologi 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Analisis 
Penyebaran Soal 

23, 
24, 
25, 
26 

27, 
28, 
29, 
30, 
31 

32, 33, 
34, 35, 

36 

37, 
38, 
39, 
40 

41, 
42, 
43, 
44, 
45 
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Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa untuk soal pilihan ganda semua 

kompotensi dasar sudah di ukur semua. 

2. Soal Essay 

Tabel 7. Hasil analisis kaidah penulisan soal-soal Ulangan Akhir Semester 

bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 

pelajaran 2006/2007. 

No Soal 
Kaidah Penulisan Soal 

46 47 48 49 50 

Batasan pernyataan/jawaban harus jelas √ √ √ √ √ 

Kalimat soal/pernyataan menggunakan kata 

perintah 

√ √ √ √ √ 

Petunjuk jelas cara mengerjakan soal √ √ √ √ √ 

Tabel, gambar, grafik dan peta harus disajikan 

secara jelas 
X X X X X 

 

Berdasarkan pada Tabel 7, dapat dilihat dari aspek penulisan soal bahwa 

semua soal essay sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal yang benar. 
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Tabel 8. Hasil penyebaran soal-soal Ulangan Akhir Semester bidang studi 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 
pelajaran 2006/2007. 

 
Kompetensi dasar fisika 

1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5Analisis 

Penyebaran 

 Soal - 47 - - - - - 48 46 - 

 
 

Kompetensi dasar biologi 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Analisis 

Penyebaran Soal 
- - 49 - 50 

 

Berdasarkan pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa dari 5 soal essay 

kompetensi dasar yang diukur yaitu kompetensi dasar 1.3, 1.5, 2.1, 4.3, 4,4. 

Tabel 9. Rekap hasil analisis soal-soal pilihan ganda dan soal essay pada 
Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007. 

 
No Jenis soal Nomor soal 

1 Dapat dipakai 3, 19, 39, 43 

2 Dapat dipakai tetapi harus di revisi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 44, 45 
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B. Pembahasan 

1. Pilihan Ganda 

Berdasarkan hasil analisis validitas soal-soal pilihan ganda pada Ulangan 

Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII 

semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007, ternyata ditemukan 41 soal (91%) tidak 

valid artinya soal tersebut tidak dapat mengukur kompetensi yang 

diharapkan, dan 4 soal (9%) valid artinya soal tersebut dapat mengukur 

kemampuan yang diharapkan. Tes dikatakan valid apabila semua soal dapat 

sepenuhnya mengukur kemampuan tertentu yang diharapkan  

(Arikunto:2002). Misal pada materi pelajaran IPA kelas VIII semester gasal 

terdapat Kompetensi Dasar tentang pendiskripsian tahapan perkembangan 

manusia (1.2 Mendiskripsikan tahapan perkembangan manusia), maka pada 

soal-soal tersebut harus memuat beberapa soal tentang pendiskripsian 

tahapan perkembangan manusia. Adapun soal-soal yang digunakan tidak ada 

yang mengungkap tentang pendiskripsian tahapan perkembangan manusia 

maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Pada tabel 1 diatas dapat dilihat 41 

soal (91%) termasuk tidak valid, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

soal-soal pilihan ganda pada Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

tidak valid. Oleh sebab itu untuk dapat digunakan harus ada revisi, adapun 

contoh soal yang tidak valid dan perlu di revisi adalah sebagai berikut: 
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14. Seseorang yang mencapai ketergantungan psikotropika akan 

mengalami... 

a. kejang-kejang   c.   denyut jantung normal 

b. pribadi tidak ramah  d.   tidak mudah tersinggung 

Berdasarkan bunyi soal diatas, soal menyangkut materi sifat atau 

pengaruh zat adiktif dan psikotropika yang termasuk materi kelas VIII pada 

konsep kegunaan bahan kimia dalam kehidupan. Pada soal no. 14 tergolong 

soal yang tidak valid karena siswa yang menjawab dengan benar banyak 

sekali, kemungkinan hal ini disebabkan oleh pilihan jawaban yang tidak 

homogen. Siswa dituntut untuk mengetahui sifat/pengaruh zat adiktif dan 

psikotropika terhadap manusia. Sedangkan daya pembeda yang sangat jelek 

tampak dari penyebaran pola jawaban siswa yang dirangkum pada tabel  

dibawah 13 ini: 

Tabel 10. Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 14 
Pilihan jawaban a* B c d Jumlah 
Kelompok Atas 62 0 0 1 63 
Kelompok Bawah 59 2 0 2 63 
Jumlah 121 2 0 3 126 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  
• : kunci jawaban 

 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengecoh tidak berfungsi 

dengan baik, karena semua pilihan jawaban tidak dipilih lebih dari 5% 

seluruh pengikut tes, tetapi jawaban benar dipilih oleh hampir sama antara 

kelompok atas dan kelompok bawah dan soal seperti ini tidak dapat 

membedakan antara kelompok yang pandai dan kurang pandai, sehingga 

daya pembeda soal jelek. Hal ini mungkin disebabkan karena pilihan 
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jawaban yang terlalu mencolok perbedaannya antara jawaban yang benar 

dan yang salah (tidak homogen), sehingga membuat kelompok atas dan 

kelompok bawah mudah menentukan jawaban yang benar 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti terlihat pada Tabel 2 ternyata soal-

soal pilihan ganda pada Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

sudah reliabel karena besarnya koefisien R1 = 0.73, sehingga termasuk 

memiliki reliabilitas yang tinggi  (0,60 ≤ R1 < 0,80 = korelasi tinggi), artinya 

soal-soal tersebut memiliki kehandalan yang tinggi. Kehandalan yang 

dimaksud dalam hal ini meliputi ketepatan/kecermatan hasil pengukuran dan 

keajegan/kestabilan dari hasil pengukuran. 

Berdasarkan hasil analisis daya beda soal-soal pilihan ganda pada 

Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 

VIII semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007, dapat diketahui dari 45 soal, 

termasuk 26 soal (57%) daya bedanya jelek, daya beda cukup 13 soal (29%), 

daya beda baik 5 soal (11%) dan daya beda baik sekali 1 soal (2%) sehingga 

daya beda soal termasuk dalam kategori cukup, karena soal ini mempunyai 

indeks daya beda berkisar antara 0.20 – 0.40. Jadi soal-soal tersebut dapat 

dikatakan sudah dapat membedakan antara siswa-siswa yang sudah 

menguasai materi (pandai) dan kurang menguasai materi (kurang pandai). 

Tetapi ada beberapa soal yang mempunyai daya beda jelek sehingga perlu 
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direvisi, soal yang direvisi adalah soal nomor 6 seperti terlihat pada soal 

dibawah ini: 

Kutipan soal nomor 6 serta pola jawaban siswa sebagai berikut: 

6. Pada kemasan kaleng pengharum ruangan tertulis ”jauhkan dari api” 

maksudnya isi kaleng tersebut... 

a.  beracun    c. mudah meledak 

b. korosif   d. mudah terbakar 

kunci jawaban : c 

Tabel 11 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 6  
Pilihan jawaban a b c  d* Jumlah 
Kelompok Atas 0 1 8 54 63 
Kelompok Bawah 1 2 4 56 63 
Jumlah 1 3 12 110 126 
Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
* : kunci jawaban 

Berdasarkan data di atas soal no. 6 mengacu pada materi kelas VIII yaitu 

konsep Partikel Materi. Berdasarkan pola jawaban soal no. 6 dapat dilihat 

bahwa pengecoh (distraktor) belum dapat berfungsi dengan baik. Dapat 

dilihat jawaban benar dipilih hampir sama banyak antara kelompok atas dan 

kelompok bawah. Hal inilah yang kemungkinan mengakibatkan soal tidak 

valid dan daya beda soal jelek. Sebaiknya soal no. 6 direvisi sebagai berikut: 

6. Pada kemasan kaleng pengharum ruangan tertulis ”jauhkan dari api” 

maksudnya isi kaleng tersebut... 

a. beracun    c. mudah meledak 

b. dapat meledak  d. mudah terbakar 

kunci jawaban : c 
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Berikut ini kutipan soal nomor 24 

24. Selama dalam kandungan ibunya, seorang bayi mendapat kebutuhan   

hidupnya melalui melalui... 

a.  uterus (rahim)  c. ovarium (indung telur) 

b. plasenta (ari-ari)   d. cairan amnion (ketuban) 

kunci jawaban : b 

Berdasarkan kutipan soal diatas, terlihat bahwa pilihan jawaban terlalu 

lengkap sehingga memudahkan dalam memilih jawaban yang benar, 

sehingga mengakibatkan soal tidak valid. Ditinjau dari daya pembeda soal 

dan pola jawaban siswa dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini: 

Tabel 12 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 24  
Pilihan jawaban a b* c  d Jumlah 
Kelompok Atas 20 27 13 3 63 
Kelompok Bawah 14 29 12 6 63 
Jumlah 34 56 25 9 126 
Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
* : kunci jawaban 

Berdasarkan Tabel 12 diatas dapat diketahui, bahwa soal dijawab benar 

56 siswa, dan dijawab benar hampir sama banyak oleh kelompok atas 

maupun kelompok bawah. Selain itu pengecoh a dan c mampu mengecoh 

kelompok atas sehingga jawaban salah lebih banyak dipilih oleh kelompok 

atas. Soal yang demikian tidak mampu membedakan antara siswa yang 

pandai dan kurang pandai. Sebaiknya soal no. 24 direvisi sebagai berikut: 
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24. Selama dalam kandungan ibunya, seorang bayi mendapat kebutuhan   

hidupnya melalui ... 

a. uterus    c. ovarium 

b. plasenta    d. cairan amnion 

kunci jawaban : b 

Berdasarkan data hasil perhitungan tingkat kesukaran soal seperti terlihat 

pada Tabel 4 ternyata tingkat kesukaran soal-soal pilihan ganda Ulangan 

Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII 

semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007 sebagian besar mempunyai indeks tingkat 

kesukaran sedang dan hanya 4 soal yang mempunyai kriteria sukar, 

sedangkan soal yang mempunyai tingkat kesukaran mudah berjumlah 20, 

sehingga jumlahnya tidak seimbang. Menurut Nana Sudjana (1995), 

sebaiknya sebuah paket soal yang diberikan kepada siswa memiliki 

keseimbangan antara sukar : sedang : mudah dengan perbandingan 3 : 4 : 4 

atau 2 : 5 : 3. Dari hasil perhitungan diperoleh data, paket soal terdiri dari 

soal mudah, soal sedang dan soal sukar dengan perbandingan 20 : 21 : 4 atau 

5 : 5,25 : 1. Hal inilah yang menyebabkan soal-soal pilihan ganda Ulangan 

Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII 

semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007 memiliki soal yang tidak valid. Oleh 

sebab itu agar dapat digunakan harus ada revisi, adapun soal-soal yang 

tergolong dapat direvisi adalah sebagai berikut: 
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Kutipan soal nomor 23 

23. Ciri perkembangan anak dijumpai pada... 

a. bertambah besar / berat  c. anak tertawa pada usia 4 bulan 

b. bertambah tinggi   d. anak mulai tumbuh gigi 

kunci jawaban : c 

Tabel 13 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 23 
Pilihan jawaban a b c*  d Jumlah 
Kelompok Atas 24 7 20 12 63 
Kelompok Bawah 34 7 10 12 63 
Jumlah 58 14 30 24 126 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
* : kunci jawaban 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengecoh (distraktor) 

sudah sudah berfungsi dengan baik, karena semua pilihan jawaban (option) 

sudah dipilih dari 5% seluruh pengikut tes, pengecoh dipilih oleh hampir 

sama antara kelompok atas dan kelompok bawah. Hal inilah yang 

mengakibatkan soal no. 23 mempunyai tingkat kesukaran sukar. Sebaiknya 

soal nomor 23 direvisi sebagai berikut: 

23. Ciri perkembangan anak dijumpai pada... 

a. bertambah berat  c. anak tertawa pada usia 4 bulan 

b. bertambah tinggi   d. anak mulai tumbuh gigi 

kunci jawaban : c 

Seperti terlihat pada tabel 6 penyebaran soal-soal pilihan ganda Ulangan 

Akhir Semester bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII 

semester gasal Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal tahun pelajaran 2006/2007, untuk soal pilihan ganda semua 
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kompetensi dasar sudah diukur, sedangkan pada soal essay diwakili oleh 5 

kompetensi dasar yaitu kompetensi dasar 1.3, 1.5, 2.1, 4.3 dan 4.4. 

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas distraktor seperti terlihat pada 

Tabel 5 ternyata soal-soal pilihan ganda Ulangan Akhir Semester bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007, rata-rata efektifitas distraktor belum memenuhi syarat dari 5% 

seluruh pengikut tes. Dari sejumlah 45 soal terdapat 34 soal (76%) yang 

tidak memenuhi syarat dan hanya terdapat 11 soal (24%) yang memenuhi 

syarat sehingga pengecoh berfungsi dengan baik pada soal-soal. Berikut 

kutipan soal yang perlu direvisi karena efektifitas distraktor tidak memenuhi 

syarat: 

Kutipan soal nomor 41 serta pola jawaban siswa sebagai berikut: 

41. Diantara organ-organ berikut yang termasuk alat peredaran darah 

adalah... 

a. pembuluh darah dan paru-paru 

b. limfa dan jantung 

c. paru-paru dan jantung 

d. jantung dan pembuluh darah 

kunci jawaban : d 

Tabel 14 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 41 
Pilihan jawaban a b c d* Jumlah 
Kelompok Atas 1 1 3 58 63 
Kelompok Bawah 4 3 8 48 63 
Jumlah 5 4 11 106 126 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
* : kunci jawaban 
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Berdasarkan pola jawaban siswa dapat diketahui bahwa distraktor belum 

berfungsi dengan baik, semua option belum dipilih oleh 5 % seluruh 

pengikut tes. Hal ini disebabkan oleh pengecoh yang tidak mempunyai daya 

tarik yang besar. Karena soal tersebut dalam kategori soal yang mudah 

sehingga banyak siswa baik kelompok atas atau kelompok bawah mampu 

menjawab option yang benar sehingga menyebabkan soal tidak valid. 

Selain membahas soal-soal Ulangan Akhir Semester bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007 

yang kurang baik, pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai soal-soal 

yang tergolong baik. Disini akan dibahas 2 contoh soal yang baik yaitu 

nomor 39 dan nomor 3. Contoh nomor soal adalah sebagai berikut: 

39. Pada waktu A ditarik, balon karet 

mengembang. Jika balon dianggap paru-paru, 

membran karet A dianggap sebagai diafragma 

maka pernafasan yang diperlihatkan pada 

gambar adalah... 

Nomor soal 39 termasuk soal yang dapat dipakai, karena soal tersebut 

tergolong valid, daya beda baik karena dapat membedakan siswa yang 

pandai dan kurang pandai, tingkat kesukaran soal sedang, dan efektifitas 

distraktornya memenuhi syarat seperti terlihat pada Tabel 15 dibawah ini: 

 

 

Balon  
Karet (B)

M
embr
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Tabel 15 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 39 
Pilihan jawaban a b* c d Jumlah 
Kelompok Atas 8 46 3 6 63 
Kelompok Bawah 24 16 11 12 63 
Jumlah 32 62 14 18 126 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
• : kunci jawaban 

Contoh soal serta pola jawaban siswa nomor 3 adalah sebagai berikut: 

Tabel 16 Pola Jawaban Siswa pada Nomor Soal 3 
Pilihan jawaban a b* c d Jumlah 
Kelompok Atas 3 40 7 13 63 
Kelompok Bawah 8 11 17 27 63 
Jumlah 11 51 24 40 126 

Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
    * : kunci jawaban 

Selain nomor 39, nomor soal 3 termasuk soal yang dapat dipakai. Bila 

dilihat dari efektifitas distraktornya sudah dipilih oleh 5% seluruh pengikut 

tes, terutama kelompok bawah lebih banyak memilih distraktornya, sehingga 

soal tersebut tergolong valid, reliabel, daya beda baik dan tingkat kesukaran 

sedang. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, dapat ditentukan 

soal-soal yang dapat dipakai dan direvisi. 

Soal dapat dipakai apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : (1) valid, 

reliabel, daya beda baik dan taraf kesukaran sedang, (2) valid, reliabel, daya 

beda cukup, dan taraf kesukaran sedang. Soal-soal yang memenuhi kriteria 

ini ada 4 soal yaitu nomor soal 3, 39, 43 dan 44. 

Soal yang dapat dipakai tetapi terlebih dahulu diperbaiki atau direvisi 

yaitu nomor soal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
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21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 

42, 44 dan 45. 

2. Soal Essay 

Berdasarkan analisis secara teoritik yaitu berdasarkan kaidah penulisan 

soal dapat dilihat pada Tabel 7 bahwa semua soal essay sudah sesuai dengan 

kaidah penulisan soal essay yang benar yaitu batasan pernyataan/jawaban 

harus jelas; kalimat soal/pernyataan menggunakan kata perintah; petunjuk 

jelas cara mengerjakan soal; sedangkan untuk tabel, gambar, grafik dan peta 

harus disajikan secara jelas tidak berlaku karena tidak ditemukan dalam soal. 

Berdasarkan hasil penyebaran soal, dapat dilihat pada Tabel 8 

menunjukan bahwa soal essay pada tes Ulangan Akhir Semester bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VIII semester gasal Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007 sudah memiliki validitas isi karena sesuai dengan kurikulum 

yang sudah diajarkan dan sudah sesuai dengan indikator pencapaian hasil 

belajar/kompetensi dasar. 

Kutipan soal nomor 46 sebagai berikut: 

46 Jelaskan 5 ciri-ciri fisik korban yang sudah tergantung dan ketagihan 

pada narkoba ! 

Soal tersebut masuk dalam kategori C2 karena soal tersebut meminta 

siswa untuk menjelaskan jawaban yang diminta. Dari 234 siswa, terdapat 

142 siswa (60,68%) yang menjawab benar dengan nilai sempurna (5). 

Kelompok atas terdapat 51 siswa (80,95%) yang menjawab dengan nilai 
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sempurna, sedangkan untuk kelompok bawah terdapat 29 siswa (46%) yang 

menjawab dengan nilai sempurna, untuk tingkat kesukaran  termasuk soal 

yang sedang karena 60,68% siswa dapat menjawab dengan sempurna , 

termasuk soal yang mempunyai daya beda yang baik karena kelompok atas 

menjawab benar lebih banyak daripada kelompok bawah atau bisa 

membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. 

Kutipan soal nomor 47 sebagai berikut: 

47. Sebuah silinder tembaga pejal pada suhu 40° C volumenya 4 liter. Jika 

suhu dinaikkan menjadi 140° C, berapa volume silinder tembaga 

tersebut? 

                                    -6 
α = 1,7 x 10 / C 

Soal tersebut masuk dalam kategori C3 karena soal tersebut meminta 

siswa untuk menghitung jawaban yang diminta. Dari 234 siswa, terdapat 58 

(24,79%) siswa yang menjawab benar dengan nilai sempurna (5). Kelompok 

atas terdapat 35 siswa (55,55%) yang menjawab dengan nilai sempurna, 

sedangkan untuk kelompok bawah terdapat 4 siswa (6%) yang menjawab 

dengan nilai sempurna, termasuk soal yang sukar karena hanya 24,79% 

siswa yang dapat menjawab dengan sempurna, termasuk soal yang 

mempunyai daya beda yang baik karena kelompok atas menjawab benar 

lebih banyak daripada kelompok bawah atau bisa membedakan antara siswa 

yang pandai dan kurang pandai. 
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Kutipan soal nomor 48 sebagai berikut: 

48. Sebutkan 4 ciri pembasmi serangga yang baik ! 

Soal tersebut masuk dalam kategori C1 karena soal tersebut meminta 

siswa untuk menyebutkan/mengingat jawaban yang diminta. Dari 234 siswa, 

terdapat 110 (47%) siswa yang menjawab benar dengan nilai sempurna (5). 

Kelompok atas terdapat 41 siswa (65%) yang menjawab dengan niali 

sempurna, sedangkan untuk kelompok bawah terdapat 19 siswa (30%) yang 

menjawab dengan sempurna, termasuk soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran sedang karena terdapat 47% siswa yang dapat menjawab dengan 

sempurna, termasuk soal yang mempunyai daya beda yang baik karena 

kelompok atas menjawab benar lebih banyak daripada kelompok bawah atau 

bisa membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. 

Kutipan soal nomor 49 sebagai berikut: 

49. Sebutkan 3 enzim yang dihasilkan pancreas beserta fungsinya ! 

Soal tersebut masuk dalam kategori C1 karena soal tersebut meminta 

siswa untuk mennyebutkan/mengingat jawaban yang diminta. Dari 234 

siswa, terdapat 38 (16%) siswa yang menjawab benar dengan nilai sempurna 

(5). Kelompok atas terdapat 26 siswa (41%) yang menjawab dengan nilai 

sempurna, sedangkan untuk kelompok bawah tidak terdapat siswa yang 

menjawab dengan sempurna, termasuk soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran sukar karena hanya terdapat 16% siswa yang dapat menjawab 

dengan sempurna, termasuk soal yang mempunyai daya beda yang baik 
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karena kelompok atas menjawab benar lebih banyak daripada kelompok 

bawah atau bisa membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. 

Kutipan soal nomor 50 sebagai berikut: 

50. Sebutkan 4 perbedaan antara pembuluh nadi (arteri) dengan pembuluh 

balik (vena) ! 

Soal tersebut masuk dalam kategori C1 karena soal tersebut meminta 

siswa untuk menyebutkan/mengingat jawaban yang diminta. Dari 234 siswa, 

terdapat 77 (32,9%) siswa yang menjawab benar dengan nilai sempurna (5). 

Kelompok atas terdapat 42 siswa (66,67%) yang menjawab dengan nilai 

sempurna, sedangkan untuk kelompok bawah terdapat 5 siswa (7,9%) yang 

menjawab dengan nilai sempurna, termasuk soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran sedang karena terdapat 32,9% siswa yang dapat menjawab 

dengan sempurna, termasuk soal yang mempunyai daya beda yang baik 

karena kelompok atas menjawab benar lebih banyak daripada kelompok 

bawah atau bisa membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang 

terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester bidang studi IPA kelas VIII 

semester gasal SMPN 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007 belum baik berdasarkan analisis teoritik yang melingkupi isi 

dan kaidah penulisan soal. 

2. Kualitas soal Ulangan Akhir Semester bidang studi IPA kelas VIII 

semester gasal SMPN 1 Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2006/2007 belum baik berdasarkan analisis empirik yang melingkupi daya 

pembeda, tingkat kesukaran, reliabilitas, validitas dan distraktor/pengecoh. 

B. Saran 

Berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdampak 

pada pemberian keleluasaan guru dalam melakukan penilaian mulai dari 

perencanaan sampai pelaksanaan, terutama dalam menyusun soal tes. Kualitas 

soal tes sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menyusun soal. Oleh 

karena itu memerlukan suatu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas soal yang dibuat guru. Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian 

ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Kepada kepala sekolah 

a. Hendaknya kepala sekolah melakukan monitoring, mulai dari 

penyusunan soal sampai pelaksanaan Ujian Akhir Semester. 

b. Hendaknya kepala sekolah melakukan pelatihan bagi para guru 

tentang pembuatan soal serta cara mengalisis soal. 

2. Kepada guru 

a. Diharapkan guru membuat soal sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sehinggga evaluasi melalui penilaian dengan 

menggunakan tes tersebut benar-benar dapat mengukur sejauh 

mana siswa menangkap materi yang telah diajarkan oleh guru. 

b. Diharapkan guru melakukan evaluasi terhadap soal yang telah 

diberikan kepada siswa untuk mengetahui kualitas soal yang 

dibuatnya. 

c. Hendaknya guru dalam membuat kisi-kisi soal dicantumkan 

soal yang bersangkutan masuk dalam ranah kognitif C1 

(ingatan), C2 (pemahaman), C3 (aplikasi), C4 (analisis), C5 

(sintesis) atau C6 (evaluasi). 

3. 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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Lampiran 1 58

 
KARTU PENYEBARAN SOAL 

 
Sekolah   : SMP 1 SUKOREJO 
Mata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal  : 50 
Bentuk Soal  : Pilihan Ganda dan Uraian 
Bentuk Penilaian :……. 

N
o 

PB/Materi No  
standar  
Kompetensi 

Kelas Smt No. 
soal 

Jumlah % 

1 Menjelaskan konsep atom, 
ion dan molekul 

3.1 VIII 1 1, 2, 3, 
4 

4 8 

2 Menghubungkan konsep 
atom, ion dan molekul 
dengan produk kimia 
sehari-hari 

3.2 VIII 1 5, 6 2 4 

3 Membandingkan molekul 
unsure dan molekul 
senyawa 

3.3 VIII 1 7, 8 2 4 

4 Mencari informasi tentang 
kegunaan dan efek 
samping bahan kimia 

4.1 VIII 1  9, 10 2 4 

5 Mengkomunikasikan 
informasi tentang 
kegunaan dan efek 
samping bahan kimia 

4.2 VIII 1 11, 12 2 4 

6 Mendeskripsikan bahan 
kimia alami dan buatan 
dalam kemasan 

4.3 VIII 1 13, 48 2 4 

7 Mendeskripsikan 
sifat/pengaruh zat adiktif 
dan psikotropika 

4.4 VIII 1 14, 46 2 4 

8 Menghindarkan diri dari 
pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

4.5 VIII 1 15 1 2 

9 Mendeskripsikan 
pengertian suhu dan 
pengukurannya 

1.1 VIII 1 16, 17, 
18, 19, 
20 

5 10

10 Menjelaskan prinsip 
pemuaian dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.1 VIII 1 21, 22, 
47 

3 6 

Sukorejo,………….. 
Guru Mata Pelajaran 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KARTU PENYEBARAN SOAL 
 

Sekolah   : SMP 1 SUKOREJO 
Mata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal  : 50 
Bentuk Soal  : Pilihan Ganda dan Uraian 
Bentuk Penilaian :……. 
 

N
o 

PB/Materi No  
standar  
Kompetensi 

Kelas Smt No. 
soal 

Jumlah % 

1 Pertumbuhan dan 
perkembangan 

1.1 VIII 1 23, 24, 
25, 26 

4 8 

2 Sistem gerak pada manusia 1.2 VIII 1 27, 28, 
29, 30, 
31 

5 10

3 Sistem pencernaan pada 
manusia 

1.3 VIII 1 32, 33, 
34, 35, 
36, 49 

6 12

4 Sistem pernafasan pada 
manusia 

1.4 VIII 1 37, 38, 
39, 40 

4 8 

5 Sistem peredaran darah 
pada manusia 

1.5 VIII 1 41, 42, 
43, 44, 
45, 50 

6 12

 
Sukorejo,………….. 
Guru Mata Pelajaran 
 
Pudji R 
NIP.  



Lampiran 2 60 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SO
AL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

1 Siswa dapat mendefinisikan 
pengertian partikel materi (atom, 
ion dan molekul) 

Menjelaskan konsep atom, 
ion dan molekul 

22 VIII Atom berarti… Mendefinisikan 
pengertian partikel 
materi (atom, ion dan 
molekul) 

1 

2 Siswa dapat mendefinisikan 
pengertian partikel materi (atom, 
ion dan molekul) 

Menjelaskan konsep atom, 
ion dan molekul 

22 VIII Ion adalah atom-
atom yang 
mempunyai… 

Mendefnisikan 
pengertian partikel 
materi (atom, ion dan 
molekul) 

2 

3 Siswa dapat mendefinisikan 
pengertian partikel materi 

Menjelaskan konsep atom, 
ion dan molekul 

22 VIII Contoh molekul 
senyawa… 

Mendefinisikan 
pengertian materi 
(atom, ion dan 
molekul) 

3 

4 Siswa dapat mendefinisikan 
pengertian partikel materi 

Menjelaskan konsep atom, 
ion dan molekul 

22 VIII Kation adalah ion 
yang… 

Mendefinisikan 
pengertian partikel 
materi (atom, ion dan 
materi) 

4 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

 

SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SO
AL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

5 Siswa dapat mengelompokan 
bahan kimia yang korosif 

Menghubungkan konsep 
atom, ion dan molekul 
dengan produk kimia 
sehari-hari 

22 VIII Bahan kimia 
disekitar kita 
yang korosif… 

Mengeompokan 
bahan kimia yang 
korosif… 

5 

6 Siswa dapat menjelaskan tulisan 
dalam kaleng bahan kimia 

Menghubungkan konsep 
atom, ion dan molekul 
dengan produk kimia 
sehari-hari  

22 VIII Pada kemasan 
kaleng 
pengharum 
ruangan ada 
tulisan jauhkan 
dari api artinya… 

Menjelaskan tulisan 
dalam kemasan 
kaleng bahan kimia  

6 

7 Siswa dapat menjelaskan dengan 
perbedaan molekul unsur dan 
molekul senyawa 

Menhubungakan konsep 
atom, ion dan molekul 
dengan produk kimia 
sehari-hari 

22 VIII Yang termasuk 
molekul unsur 
dalam gambar… 

Menjelaskan dengan 
gambar perbedaan 
antara molekul 
unsure dan molekul 
senyawa 

7 

 
SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
 
SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

8 Siswa dapat menjelaskan 
dengan gambar perbedaan 
antara molekul unsure dan 
molekul senyawa 

Membandingkan molekul 
unsur dan molekul senyawa  

22 VIII Gambar yang 
menunjukkan 
senyawa H2O 
yaitu…  

Menjelaskan dennga 
gambar perbedaan 
antara molekul unsur 
dan molekul senyawa 

8 

9 Siswa dapat menjelaskan 
bahan kimia yang digunakan 
sebagai pembersih,  pemutih, 
pewangi, pembasmi serangga 

Mencari informasi tentang 
kegunaan dan efek samping 
bahan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari 

22 VIII Bahan kimia yang 
mengandung 
LAS… 

Mengelompokkan 
bahan kimia dari 
kemasan yang 
digunakan sebagai 
bahan pembersih, 
pemutih, pewangi, 
pembasmi serangga 

9 

10 Siswa daapt mengelompokan 
bahan kimia dari kemasan 
yang digunakan sebagai 
pembersih, pemutih, pewangi, 
pembasmi serangga 

Mencari informasi tentang 
kegunaan dan efek samping 
bahan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari 

22 VIII Bahan kimia 
buatan yang 
kandungannya 
senyawa yang 
mengandung 
air… 

Mengelompokan 
bahan kimia dari 
kemasan yang 
digunakan sebagai 
pembersih, pemutih, 
pewangi dan 
pembasmi serangga 

10 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN MATERI INDIKATOR NO 
SOAL 

11 Siswa dapat menggunakan 
bahan kimia yang digunakan 
sebagai pembersih, pemutih, 
pewangi dan pembasmi 
serangga 

Mengkomunikasikan 
informasi tentang 
kegunaan dan efek 
samping bahan imia 

22 VIII Bahan yang 
ditambahkan pada 
pembuatan detergen 
yang merusak 
lingkunan… 

Penggunaan bahan 
kimia yang dignakan 
sebagai bahan 
pembersih, pemutih, 
pewangi dan 
pembasmi serangga 

11 

12 Siswa dapat   menjelaskan 
penggunaan bahan kimia 
yang digunakaan sebagai 
pembersih, pemutih, 
pewangi dan pembasmi 
serangga 

Mengkomunikasikan 
informasi tentang 
kegunaan dan efek 
samping bahan kimia 

22 VIII Menyelidiki pengaruh 
penggunaan bahan 
kimia yang digunakan 
sebagai pemutih, 
pembersih, pewangi 
dan pembasmi 
serangga 

Meyelidiki pengaruh 
penggunaan bahan 
kimia yang 
digunakan sebagai 
pemutih, pembersih, 
pewangi dan 
pembasmi serangga 

12 

13 Ssiwa dapat 
mengidentifikasikan 
dampak negatif zat adiktif 
dan psikotropika 

Mendeskripsikan 
sifat/pengaruh zat adiktif 
dan psikotropika 

22 VIII Yang termasuk 
pengaruh alkohol 
jangka panjang 

Mengidenfifikasi 
dampak negatif zat 
adiktif dan 
psikotropika 

13 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SO
AL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

14 Siswa dapat mengidentifikasi 
dampak negatif zat adiktif dan 
psikotropika 

Mendeskripsikan 
sifat/pengaruh zat adiktif 
dan psikotropika 

22 VIII Akibat seseorang 
yang tergantung 
pada psiotropika 

Mengidentifikasi 
dampak negatif zat 
adiktif dan 
psikotropika 

14 

15 Siswa dapat menidentifikasi 
menjelaskan kiat-iat menghinadri 
anrkoba 

Menghindarkan diri dari 
pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

22 VIII Kiat-kiat 
menghindari 
penyalahgunaan 
anrkoba 

Menjelaskan kiat-kiat 
menghindari narkoba 

15 

16 Siswa dapat menjelaskan 
kelemahan alcohol sebagai 
pengisi termometer 

Mendeskripsikan 
pengertian suhu dan 
pengukurannya 

22 VIII Kelemahan 
alkohol 

Menjelaskan 
kelemahan alcohol 
sebagai pengisi 
termometer 

16 

17 Siswa dapat menjelaskan skala 
termometer Fahrenheit dengan 
skala yang lain 

   Skala termometer 
F dan termometer 
K 

Membandingkan skla 
termometer 
Fahrenheit dengan 
skala termometer 
yang lain 

17 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

 
JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

18  Siswa dapat membandingkan 
skala termometer Fahrenheit 
dan skala termometer kelvin 

 22 VIII  Membandingkan skala 
termometer Fahrenheit 
dengan skala 
termometer kelvin 

18 

19 Siswa dapat menghitung suhu 
termometer Fahrenheit 

Mendeskripsikan 
pengertian suhu dan 
pengukurannya 

22 VIII Menghitung 
termometer skala 
fahrenheit 

Menghitung suhu 
termometer Fahrenheit 

19 

20 Siswa dapat mengukur suhu zat  22 VIII Kelebihan air 
raksa sebagai 
pengukur suhu 

Menggunakan 
termometer untuk 
mengukur suhu zat 

20 

21 Siswa dapat mengerjakan soal 
yang ada hubungannya dengan 
muai panjang 

Menjelaskan prinsip 
pemuaian dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

22 VIII Soal dengan 
rumus lt= lo (1+ α 
. t) 

Mengerjakan soal yang 
ada hubungannya 
dengan muai panjang 

21 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
SRI ARFATI  
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

 
JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 45 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

22 Siswa dapat menunjukan prinsip 
pemuaian dalam teknologi, missal 
bimetal untuk termostat, 
pengelingan, pemasangan bingkai 
besi pada roda, pemsangan kaca 

Menjelaskan prinsip 
pemuaian dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

22 VIII Bimetal akan 
melengkung 
kearah… jika 
dipanaskan 

Menunjukan prinsip 
pemuaian dalam 
teknologi. Misal 
bimetal untuk 
termostat, 
pengelingan, 
pemasangan bingkai 
besi pada roda, 
pemasangan kaca 

22 

 
SUKOREJO, …………… 

PENYUSUN SOAL 

 

SRI ARFATI  
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 5 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : URAIAN 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

1 Siswa dapat menunjukan 5 ciri-
ciri fisik korban ketergantungan 
zat adiktif dan psikotropika 

Mendeskripsikan 
sifat/pengaruh zat adiktif 
dan psikotropika 

1 VIII Jelaskan 5 ciri-
ciri fisik korban 
yang ketagihan 
dan tergantung 
pada narkoba 

Menunjukan ciri-ciri 
fisik korban 
ketergantunagn zat 
adiktif dan 
psikotropika 

46 

2 Siswa dapat menghitung soal 
yang ada hubungannya dengan 
rumus Vt2 = Vt1{1 + γ ( t2-t1)} 

Menjelaskan prinsip 
pemuaian dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari  

1 VIII Sebuah silinder 
tembaga diket; 
Vt1; t2; t1 dan bisa 
dihitung Vt2 nya 

Menghitung soal 
yang ada 
hubungannya dengan 
rumus Vt2 = Vt1{1 + 
γ ( t2-t1)} 

47 

3 Siswa dapat meyebutkan 4 ciri 
pembasmi serangga 

Mengkomunikasikan 
informasi tentang 
kegunaan dan efek 
samping bahan kimia 

1 VIII Sebutkan 4 ciri 
pembasmi 
serangga yang 
baik 

Menyebutkan 4 ciri 
pembasmi serangga  

48 

 
SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

 

SRI ARFATI 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 50 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA DAN URAIAN 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

1 Siswa dapat mendeskripsikan ciri 
pertumbuhan dan perkembangan 
manusia  

Mendeskripsikan cirri 
pertumbuhan dan 
perkembangan 

23 

2 Siswa dapat mengungkap 
pentingnya pertumbuhan dan 
perkembangan 

Mengungkap 
pentingnya 
pertumbuhan dan 
perkembangan 

24 

3 Siswa dapat mengurutkan tahapan 
perkembangan manusia 

Mengurutkan tahapan 
pertumbuhan 
manusia 

25 

4 Siswa dapat mendeskripsikan cirri 
remaja yang mengalami pubertas 

Pertumbuhan dan 
Perkembangan 
 

4 VIII 
 

 Ciri-ciri 
pertumbuhan dan 
perkembangan  

 Tahap-tahap 
perkembangan 

 Ciri-ciri remaja 
yang mengalami 
pubertas 

Mendeskripsi cirri-
ciri remaja yang 
mengalami pubertas 

26 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

 

PUDJI R 



Lampiran 2 69 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 50 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA DAN URAIAN 
N
O 

TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN MATERI INDIKATOR NO 
SOAL 

Membandingkan 
macam organ 
penyusun sistem gerak 

27 

Membandingkan otot 28 

Membandingkan 
macam tulang 

29 

Mengidentifikasikan 
macam sendi 

30 

5 Siswa dapat 
membandingkan organ 
penyusun sistem gerak 

Sistem Gerak 
Manusia 

5 VIII Rangka manusia 
 Macam-macam 

tulang  
 Otot  

Mendata kelainan pada 
tulang 

31 

 
SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
 
PUDJI R 



Lampiran 2 70 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 50 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA DAN URAIAN 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

6 Siswa dapat mendeskripsikan 
sistem pencernaan 

Membedakan saluran 
pencernaan dengan 
kelenjar percernaan 

32 

7 Siswa dapat mendeskripsi 
macam enzim percernaan dan 
fungsinya 

Mendeskripsi enzim 
pencernaan dan 
fungsinya 

33 
 

8 Siswa dapat menjelaskan fungsi 
makanan 

Mendeskripsi enzim 
pencernaan dan 
fungsinya 

49 

Menjelaskan fungsi 
makanan 

34 

Mendeskripsi semua 
makanan 

35 

9 Siswa dapat mendata contoh 
kelainan dan penyakit pada 
sistem pernafasan 

Sistem Percernaan 
Manusia 

6 VIII Sistem 
pencernaan 
 Organ 

percernaan 
 Enzim 

percernaan 
 Makanan 

Mendata contoh 
kelainan pada sistem 
pencernaan 

36 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 
 
PUDJI R 



Lampiran 2 71 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 50 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA DAN URAIAN  
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SOAL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

10 Siswa dapat membandingkan 
organ pernafasan 

Membandingkan 
organ pernafasan 

37 

11 Siswa dapat membandingkan 
proses inspirasi dan ekspirasi 

Membandingkan 
proses inspirasi dan 
ekspirasi 

38 

Membandingkan 
proses inspirasi dan 
ekspirasi 

39 12 Siswa dapat mendata contoh 
kelainan dan penyakit pada sistem 
pernafasan 

Sistem Pernafasan pada 
Manusia 

4 VIII Sistem 
Pernafasan 

 Alat 
pernafasan 

 Mekanisme 
pernafasan 

 Kelainan 
sistem 
pernafasan 

Mendata contoh 
penyakit pada sistem 
pernafasan 

40 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

 

PUDJI R 



Lampiran 2 72 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 

JENIS SEKOLAH   : SMP     ALOKASI WAKTU   : …. 
MATA PELAJARAN  : IPA     JUMLAH SOAL   : 50 
KELAS/SEMESTER   : VIII / I    JENIS SOAL    : PILIHAN GANDA DAN URAIAN 
N
O 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
KHUSUS 

PB/SPB/TEMA JML 
SO
AL 

BAHAN 
KELAS 

URAIAN 
MATERI 

INDIKATOR NO 
SOAL 

13 Siswa dapat membandingkan 
organ penyusun sistem peredaran 
darah manusia 

Membandingkan 
organ peredaran 
darah 

41 

14 Siswa dapat menjelaskan cara 
kerja jantung 

Membandingkan 
organ peredaran 
darah 

50 

15 Siswa dapat menjelaskan fungsi 
darah 

Menjelaskan cara 
kerja jantung 

42 

16 Siswa dapat menjelaskan aliran 
darah/sistem peredaran 

Menjelaskan fungsi 
darah 

43 

Menjelaskan sistem 
peredaran darah 
(aliran darah) 

44  
17 

Siswa dapat mendata contoh 
kelainan pada peredaran darah 

Sistem Peredaran Darah 
pada Manusia 

6 VIII Sistem Peredaran 
Darah 

 Jantung 
 Darah 
 Sistem 
peredaran 
darah 

 Kelainan pada 
sistem 
peredaran 
darah 

Mendata contoh 
kelainan pada 
peredaran darah 

45 

SUKOREJO, …………… 
PENYUSUN SOAL 

 

PUDJI R 



Lampiran 3 73

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan konsep atom, ion dan molekul 

 
Indikator : 

Mendefinisikan pengertian partikel materi (atom, ion dan molekul)  
 
Nomor Soal : 

1 
 
Butir Soal : 

Atom berarti… 
a. tidak dapat dibelah lagi 
b. dapat dibelah lagi 
c. partikel-pertikel kecil 
d. molekul-molekul padat 

 
Kunci : 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan konsep atom, ion dan molekul 

 
Indikator : 

Mendefinisikan pengertian partikel materi (atom, ion dan molekul) 
 
Nomor Soal : 

2 
 
Butir Soal : 

Ion adalah atom-atom yang mempunyai… 
a. massa yang tetap 
b. volume yang tetap 
c. kecepatan gerak 
d. muatan listrik 

 
Kunci : 

D 
 



Lampiran 3 74

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan konsep atom, ion dan molekul 

 
Indikator : 
 Mendefinisikan pengertian partikel materi (atom, ion dan molekul) 
 
Nomor Soal : 

3 
 
Butir Soal : 

Berikut ini adalah contoh molekul senyawa, kecuali… 
a. Na Cl   c. Ca CO3 
b. H2   d. K I 

 
Kunci : 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan konsep atom, ion dan molekul 

 
Indikator : 
 Mendefinisikan pengertian partikel materi (atom, ion dan molekul) 
  
Nomor Soal : 
 4 
 
Butir Soal : 
 Kation adalah ion yang… 

a. bermuatan positif 
b. bermuatan negatif 
c. tidak bermuatan 
d. dapat bermuatan positif ataupun bermuatan negatif 

 
Kunci : 
 A 



Lampiran 3 75

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menghubungkan konsep atom, ion dan molekul dengan produk kimia 
sehari-hari 

 
Indikator : 
 Mengelompokan bahan kimia yang korosif 
  
Nomor Soal : 
 5 
 
Butir Soal : 

 Bahan kimia disekitar kita yang korosif adalah… 
a. elpiji, campuran hidrogen dan udara 
b. klorin, air raksa, senyawa sianida 
c. asam sulfat, asam nitrat, asam klorida 
d. bensin, eter, alcohol 
 

Kunci : 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Menghubungkan konsep atom, ion dan molekul dengan produk kimia 

sehari-hari 
 
Indikator : 
 Menjelaskan tulisan dalam kemasan kaleng bahan kimia 
 
Nomor Soal : 
 6 
 
Butir Soal : 

Pada kemasan kaleng pengharum ruangan tertulis “ jauhkan dari api” 
maksudnya isi kaleng tersebut… 
a. beracun    c. mudah meledak 

b. dapat meledak  d. mudah terbakar  

Kunci : 
 D 



Lampiran 3 76

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa 
 
Indikator : 

Menjelaskan dengan gambar perbedaan antara molekul unsur dan 
molekul senyawa 

 
Nomor Soal : 
 7 
 
Butir Soal : 

 
 
         a                  b                     c                                  d 
 Bedasarkan gambar diatas yang termasuk molekul unsure adalah… 

a. a dan b  c. a dan d 
b. a dan  d. b dan c 

 
Kunci : 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Membandingkan molejul unsure dan molekul senyawa 
 
Indikator : 

Menjelaskan dengan gambar perbedaan antara molekul unsure dan 
molekul senyawa 

 
Nomor Soal : 
 8 
 
Butir Soal : 

  
 
 
 A                    B                           C                             D 

Yang termasuk molekul senyawa H2O yaitu 
a. A   c. C 
b. B   d. D 

Kunci : 
 B 



Lampiran 3 77

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia 
 dalam kehidupan sehari-hari 
 
Indikator : 

Mengelompokan bahan kimia dari kemasan yang digunakan sebagai 
bahan pembersih, pemutih, pewangi dan pembasmi serangga 
 

Nomor Soal : 
 9 
 
Butir Soal : 

Bahan kimia yang mengandung LAS ( Linear Alkilbenzena Sulfonat) 
adalah… 
a. pembersih detergen A 
b. pembersih pakaian P 
c. deodorant 
d. obat nyamuk 

Kunci : 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari 

 
Indikator : 

Mengelompokkan bahan kimia dari kemasan yang digunakan sebagai 
pembersih, pemutih, pewangi dan pembasmi serangga 

 
Nomor Soal : 
 10 
 
Butir Soal : 

Bahan kimia buatan yang kandungannya senyawa yang mengandung 
air, misalnya aluminium klorohidrat adalah… 
a. kapur pembasmi serangga 
b. pasta gigi atau odol 
c. sabun 
d. pewangi dari jenis deodorant 

Kunci : 
D 



Lampiran 3 78

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping 
bahan kimia 

 
Indikator : 

Menyelidiki pengaruh penggunaan bahan kimia yang digunakan 
sebagai pembersih, pemutih, pewangi dan pembasmi serangga 

 
Nomor Soal : 
 11 
Butir Soal : 

Bahan yang ditambahkan pada pembuatan detergen yang merusak 
lingkungan adalah 
a. asam sulfat  c. natrium palmifat  
b. senyawa fosfat d. amonia 

 
Kunci : 
 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping 
bahan kimia 

 
Indikator : 

Menyelidiki pengaruh penggunaan bahan kimia yang digunakan 
sebagai bahan pembersih, pemutih, pewangi dan pembasmi serangga 

 
 
Nomor Soal : 
 12 
 
Butir Soal : 

Shampoo adalh pembersih rambut. Penyusun utamanya adalah 
Natrium Hidroksida. Ada yang menyebabkan rambut kusam dan 
keras karena… 
a. pH shampoo terlalu tinggi  c. pH shampoo < 7 
b. pH shampoo = 7   d. pH shampoo normal   

Kunci : 
 A 



Lampiran 3 79

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan bahan kimia alami dan buatan dalam kemasan 
 
Indikator : 

Menyebutkan bahan pewarna tekstil yang digunakan untuk mewarnai 
sirup, terasi, permen 

 
Nomor Soal : 
 13 
 
Butir Soal : 

Yang masih sering digunakan untuk mewarnai sirup, terasi, permen 
dari bahan-bahan pewarna tekstil yaitu… 
a. beta karoten  c. kurkumin 
b. klorofil  d. rhodamin B 
  

Kunci : 
 D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan sifat/pengaruh zat adiktif dan psikotropika  
 
Indikator : 
 Mengidentifikasikan dampak negatif zat adiktif dan zat psikotropika 
 
Nomor Soal : 

14 
 

Butir Soal : 
Seseorang yang mencapai ketergantungan psikotropika akan 
mengalami… 
a. kejang-kejang pada otot 
b. pribadi ramah dan terbuka 
c. denyut jantung normal 
d. tidak mudah tersinggung 
 

Kunci : 
 A 



Lampiran 3 80

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika 
 
Indikator : 
 Menjelaskan kiat-kiat menghindari narkoba 
 
Nomor Soal : 
 15 
 
Butir Soal : 

 Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba yaitu… 
a. mempererat diri dengan keimanan dan ketaqwaan serta berbudi 

pekerti luhur 
b. menyetujui ajakan teman 
c. waktu luang diisi dengan tawuran, merokok 
d. memdekati tindakan yang tidak bremanfaat 
 

Kunci : 
 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukuran 
 
Indikator : 
 Menjelaskan kelemahan alcohol 
 
Nomor Soal : 
 16 
 
Butir Soal : 

 Kelemahan alcohol sebagai pengisi termometer… 
a. alcohol termasuk zat yang beracun 
b. membasahi dinding tempatnya 
c. harganya sangat mahal 
d. kalor jenisnya rendah 
 

Kunci : 
 B 



Lampiran 3 81

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukuran 
 
Indikator : 

Membandingkan skala termometer Fahrenheit dengan skala 
termometer yang lain 

 
Nomor Soal : 
 17 
 
Butir Soal : 

Suhu suatu benda diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukan 
skala 77 º F. berapa suhu benda itu jika diukur dengan skala Kelvin…
a. 25 º K c. 20 º K 
b. 298 º K d. 310 º K 
 

Kunci : 
 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukuran 
 
Indikator : 

Membandingkan skala termometer Fahrenheit dengan skala 
termometer Kelvin 

 
Nomor Soal : 
 18 
 
Butir Soal : 

Suatu benda suhunya diukur dengan termometer Kelvin menunjukan 
skala 281º K. berapa suhu benda itu jika diukur dengan skala 
Fahrenheit… 
a. 8º F  c. 14,4 º F 
b. 15 º F  d. 46,4 º F 
 

Kunci : 
 D 



Lampiran 3 82

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya 
 
Indikator : 
 Menhitung termometer Fahrenheit 
 
Nomor Soal : 
 19 
 
Butir Soal : 

Pada suhu berapakah termometer Celcius menunjukan angka yang 
sama dengan termometer Fahrenheit… 
a. – 40 º c. 40 º 
b. – 44 º d. 44 º 
 

Kunci : 
 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya 
 
Indikator : 
 Menggunakan termometer untuk mengukur suhu zat 
 
Nomor Soal : 
 20 
 
Butir Soal : 

 Kelebihan raksa sebagai pengukur suhu… 
a. raksa sangat mahal 
b. pemuaiannya teratur 
c. raksa beracun sehingga berbahaya 
d. tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah 
  

Kunci : 
 B 



Lampiran 3 83

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan prinsip pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

 
Indikator : 

Mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan muai panjang 
 
Nomor Soal : 
 21 
 
Butir Soal : 

Sebuah baja dengan panjang 12 cm pada suhu 0 º C, bila baja tersebut 
dipanaskan pada suhu 40 º C . berapa panjangnya ? jika besar α = 
0,000015 
a. 12, 072 cm  c. 12,00072 cm 
b. 12, 0072  d. 12,000072 cm 
 

Kunci : 
 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Menjelaskan prinsip pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 
 

Indikator : 
Menunjukkan prinsip pemuaian dalam teknoogi , missal bimetal 
untuk termostat; pengelingan 

 
Nomor Soal : 
 22 
 
Butir Soal : 

 Bimetal bila dipanaskan akan membengkok kearah… 
a. logam dengan koefisien muai lebih kecil 
b. logam dengan koefisien muai lebih besar 
c. logam yang lebih lunak 
d. logam dengan massa jenis lebih besar 
 

Kunci : 
 A 



Lampiran 3 84

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan manusia 
 
Indikator : 
 Mendeskripsi cirri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada 
 manusia 
 
Nomor Soal : 
 23 
 
Butir Soal : 

 Ciri-ciri perkembangan anak dijumpai pada… 
a. bertambah besar/berat 
b. bertambah tinggi 
c. anak tertawa pada usia 4 bulan 
d. anak mulai tumbuh gigi 
 

Kunci : 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembanagn manusia 
 
Indikator : 
 Mengungkap pentingnya pertumbuhan dan perkembangan manusia 
 
Nomor Soal : 
 24 
 
Butir Soal : 

Selama dalam kandungan ibunya, seorang bayi mendapat kebutuhan 
hidupnya adri… 
a. uterus (rahim) 
b. plasenta (ari-ari) 
c. ovarium (indung telur) 
d. cairan amnion (ketuban) 
  

Kunci : 
 B 



Lampiran 3 85

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi tahapan perkembangan manusia 
 
Indikator : 

Mengurutkan/mengetahui tahapan perkembangan manusia 
 
Nomor Soal : 
 25 
 
Butir Soal : 

Berdasarkan teori perkembangan, usia remaja awal (pubertas) pada 
laki-laki berkisar antara… 
a. 11 – 13 tahun  c. 13 – 15 tahun 
b. 12 – 14 tahun  d. 13 – 16 tahun 

 
Kunci : 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi tahapan perkembangan manusia 
 
Indikator : 

Mendeskripsi ciri-ciri remaja yang mengalami pubertas 
  

Nomor Soal : 
 26 
 
Butir Soal : 

Seorang anak laki-laki yang mengalami masa pubertas ditandai oleh 
ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…  
a. tumbuhnya jakun 
b. perubahan suara menjadi besar 
c. tumbuhnya kumis 
d. pinggul yang membesar 

 
Kunci : 
 D  



Lampiran 3 86

KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan 
  

Indikator : 
 Membandingkan macam organ penyusun sistem gerak manusia 
 
Nomor Soal : 
 27 
 
Butir Soal : 

Tulang-tulang dibawah ini yang termasuk tulang berbentuk pipa 
adalah… 
a. tulang lengan atas, tulang paha, tulang hasta 
b. tulang ruas jari-jari, tulang lengan, tulang belakang 
c. tulang rusuk, tulang paha, tulang belakang 
d. tulang belikat, tulang paha, tulang rusuk 
 

Kunci : 
 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan 

 
Indikator : 
 Membandingkan ciri otot sebagai penyusun rangka tubuh 
  
Nomor Soal : 
 28 
 
Butir Soal : 

 Cirri-ciri otot yang berkontraksi adalah… 
a. mengeras dan memendek 
b. mengecil dan memendek 
c. mengeras dan memanjang 
d. mengecil dan memanjang 
 

Kunci : 
 A 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya  
 dengan kesehatan 
 
Indikator : 
 Membandingkan macam tulang penyusun sistem gerak 
 
Nomor Soal : 
 29 
 
Butir Soal : 

 Sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka membentuk… 
a. gelang bahu 
b. gelang panggul 
c. rongga dada 
d. tulang punggung 
 

Kunci : 
 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan… 

 
Indikator : 
 Mengidentifikasi macam sendi gerak 
 
Nomor Soal : 
 30 
 
Butir Soal : 
 Hubungan antara tulang paha dengan gelang panggul disebut sendi… 

a. putar 
b. engsel 
c. peluru 
d. pelana 

 
Kunci : 
 C 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan 

 
Indikator : 

Mendata kelainan pada tulang yang biasa di jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari 
 

Nomor Soal : 
 31 
 
Butir Soal : 

Penduduk desa yang sering memikul barang-barang yang berat sering 
mengalami kelainan ruas-ruas tulang belakang yang disebut… 
a. Fraktura  c. Kifosis 
b. Iordosis  d. scoliosis 
 

Kunci : 
 D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan 

 
Indikator : 
 Membedakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan 
 
Nomor Soal : 
 32 
 
Butir Soal : 

Nama organ yang di beri huruf X dan 
Y adalah… Y X 
a. pancreas dan hati 
b. lambung dan pancreas 
c. lambung dan hati 
d. empedu dan pancreas 
 

Kunci : 
 C 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
Mendeskripsi sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya 
dengan kesehatan 

Indikator : 
 Mendeskripsi enzim pencernaan dan fungsinya 
Nomor Soal : 
 33 
Butir Soal : 
 Perhatikan tabel berikut 

Enzim  Zat makanan Hasil pencernaan 
1…. Amilum Maltosa 
Pepsin 2…. Pepton 
3…. Pepton Asam amino 
maltase maltosa 4…. 

 Dari table diatas nomor 1, 2, 3 dan 4 berturut-turut adalah… 
a. selulose, protein, amilase dan glukosa 
b. amilase, protein, tripsin dan glukosa 
c. lipase, lemak, renin dan amilum 
d. renin, amilum, pepsin dan asam amino  

Kunci : 
 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan sistem pencernaan 
 
Indikator : 
 Menjelaskan fungsi makanan 
 
Nomor Soal : 
 34 
 
Butir Soal : 

Agar gigi kuat dan sehat, kita harus mengkomsumsi bahan makanan 
yang mengandung mineral… 
a. kalsium dan fosfor 
b. besi dan fluorin 
c. kalsium dan fluorin 
d. natrium dan kalium 

 
Kunci : 
 C 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsikan sistem pencernaan 
 
Indikator : 

Mendeskripsi jenis makanan berdasarkan kandungan zat ayg ada di 
dalamnya 
 

Nomor Soal : 
 35 
 
Butir Soal : 

Zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan seperti jeruk, 
apel dan bayam adalah… 
a. karbohirat dan mineral 
b. mineral dan vitamin 
c. vitamin dan lemak 
d. lemak dan protein 

Kunci : 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem pencernaan 
 
Indikator : 
 Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan 
 
Nomor Soal : 
 36 
 
Butir Soal : 

 Jenis penyakit yang menyerang mulut seperti dibawah ini kecuali… 
a. parotitis 
b. xerostomia 
c. skorbut 
d. konstipasi 
 

Kunci : 
 D 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem pernafasan manusia 
 
Indikator : 
 Membandingkan macam organ penyusun sistem pernafasan 
 
Nomor Soal : 
 37 
 
Butir Soal : 

Debu dan kuman yang masuk dalam alat pernafasan bersama udara 
disaring di… 
a. faring 
b. rongga hidung 
c. trakea 
d. laring 
 

Kunci : 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem pernafasan manusia 
 
Indikator : 
 Membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada 
 
Nomor Soal : 
 38 
 
Butir Soal : 

 Pada pernafasan dada, ekspirasi terjadi bila otot-otot… 
a. antar tulang rusuk mengendor, rongga dada mengecil 
b. antar tulang rusuk berkerut, rongga dada melebar 
c. antar tulang rusuk mengendor, rongga dada membesar 
d. diafragma berkerut,rongga dada membesar 
 

Kunci : 
 A 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
  Mendeskripsi sistem pernafasan manusia 
Indikator : 
 Membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi 
Nomor Soal : 
 39 
Butir Soal : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

Balon  
Karet (B) 

Membran 
Karet (A) 

a. fase inspirasi pernafasan dada 

Pada waktu A ditarik, balon karet 
mengembang. Jika balon dianggap paru-
paru, membran karet A dianggap sebagai 
diafragma maka pernafasan yang 
diperlihatkan pada gambar adalah... 

b. fase inspirasi pernafasan perut 
c. fase ekspirasi pernafasan dada 
d. fase ekspirasi pernafasan perut 

Kunci : 
 B 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem pernafasan manusia 
 
Indikator : 
 Mendata contoh penyakit pada sistem pernafasan 
 
Nomor Soal : 
 40 
 
Butir Soal : 

Gangguan penyerapan oksigen dapat terjadi akibat rusaknya dinding 
alveolus. Gangguan ini di sebut… 
a. bronchitis 
b. emfisema 
c. difteri 
d. asma 
 

Kunci : 
B 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem peredaran darah pada mausia 
 
Indikator : 

Membandingkan macam organ penyusun sistem peredaran darah 
pada manusia 
 

Nomor Soal : 
 41 
 
Butir Soal : 

Diantara organ-organ berikut yang termasuk alat peredaran darah 
adalah… 
a. pembuluh darah dan paru-paru 
b. limfa dan jantung 
c. paru-paru dan jantung 
d. jantung dan pembuluh darah 
 

Kunci : 
 D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem peredaran darah pada manusia 
 
Indikator : 
 Menjelaskan cara kerja jantung 
 
Nomor Soal : 
 42 
 
Butir Soal : 

 Pada saat otot jantung berkontraksi, jantung dalam keadaan… 
a. mengembang 
b. netral 
c. normal 
d. mengatup/mengkerut 
 

Kunci : 
D 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem peredaran darah pada manusia 
 
Indikator : 
 Menjelaskan fungsi darah 
 
Nomor Soal : 

43 
 
Butir Soal : 
 Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen, adalah… 

a. trombosit 
b. leukosit 
c. eritrosit 
d. plasma darah 

 
Kunci : 
 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) : 
 Mendeskripsi sistem peredaran darah pada manusia 
 
Indikator : 
 Menjelaskan sistem peredaran darah manusia 
 
Nomor Soal : 
 44 
 
Butir Soal : 

 Aliran darah manusia pada pereadran darah kecil melalui… 
a. jantung     arteri tubuh     vena tubuh       jantung 
b. bilik kiri           vena paru-paru         serambi kiri 
c. bilik kanan        arteri paru-paru        kapiler paru-paru         vena 

paru-paru      serambi kanan 
d. bilik kanan       arteri paru-paru       kapiler paru-paru        vena 

paru-paru        serambi kiri 
 

Kunci : 
 D 
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KARTU SOAL 
Sekolah   : SMP N 1 Sukorejo   Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata Pelajaran  : IPA     Jumlah Soal : 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi yang diujikan (PB/SPB/Tema) :  
Mendeskripsi sistem peredaran darah pada manusia 
 

Indikator : 
 Mendata kelainan pada peredaran darah manusia 
 
Nomor Soal : 
 45 
 
Butir Soal : 

Seorang pasien di rumah sakit menjalani pengujian darah. 
Berdasarkan data laboratorium tercatat jumlah sel darah putihnya + 
5.000 per m ³ darah sehingga dinyatakan menderita… 
a. anemia 
b. leukopenia 
c. leukemia 
d. hemofilia 
 

Kunci : 
 B 
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KARTU SOAL 
SMP 1 SUKOREJO KENDAL 

 
Sekolah   : SMP I SUKOREJO 
Mata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal   : 5 
Bentuk Soal   : URAIAN 
Bentuk Penilaian  : ……. 
 
Kompetensi yang diujikan : 
 Mendeskripsikan sifat/pengaruh zat adiktif dan psikotropika. 
 
Indikator : 
 Menunjukan ciri-ciri fisik korban ketergantungan zat adiktif dan 
psikotropika. 
 
Nomor Soal : 
 46 
 
Butir Soal : 

Jelaskan 5 ciri-ciri fisik korban yang sudah tergantung dan ketagihan pada 
narkoba ! 

 
Kunci : 
 5 ciri-ciri fisik korban yang sudah tergantung dan ketagihan pada narkoba 

a. gelisah, cemas dan tidak dapat tidur. 
b. Sering menguap 
c. Kejang-kejang kecil pada otot 
d. Badan terasa lesu 
e. Muntah-muntah, diare dan mulas 

 
Catatan Penyunting Soal    Keputusan 

1. Diterima tanpa perbaikan 
2. Diterima dengan perbaikan 
3. Ditolak 
 

Penyunting 
 

………………. 
NIP. 

 
Sukorejo,…….. 
Penyusun Naskah Soal 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KARTU SOAL 
SMP 1 SUKOREJO KENDAL 

 
Sekolah   : SMP I SUKOREJO 
Amata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal   : 5 
Bentuk Soal   : URAIAN 
Bentuk Penilaian  : ……. 
 
Kompetensi yang diujikan : 

Menjelaskan prinsip pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

Indikator : 
Menghitung soal yang ada hubungannya dengan rumus Vt2 = Vt1 {1 + α 
(t2 – t1)}. 

Nomor Soal : 
 47 
Butir Soal : 

Sebuah silinder tembaga pejal pada suhu 40 ˚C volumenya 4 liter. Jika suhu 
dinaikkan menjadi 140 ˚C, berapa volume silinder tembaga tersebut? 

                                        -6 
α = 1,7 x 10 / C 

Kunci : 
 Diket : t1 = 40 ˚C Vt1 = 4 liter   -6 

  t2 = 140 ˚C α     = 1,7 x 10 / C 
 Ditanya : Vt2 = ...? 

Jawab = Vt2 = Vt1 {1 + α (t2 – t1)} 
                                                                           -6 
  = 4 {1 + 1,7 x 10  (140 – 40) } 
  = 4,00204 liter 

 
  
Catatan Penyunting Soal    Keputusan 

1. Diterima tanpa perbaikan 
2. Diterima dengan perbaikan 
3. Ditolak 
 

Penyunting 
 

………………. 
NIP. 

 
Sukorejo,…….. 
Penyusun Naskah Soal 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KARTU SOAL 
SMP 1 SUKOREJO KENDAL 

 
Sekolah   : SMP I SUKOREJO 
Amata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal   : 5 
Bentuk Soal   : URAIAN 
Bentuk Penilaian  : ……. 
 
Kompetensi yang diujikan : 

Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan 
kimia. 
 

Indikator : 
Menyebutkan 4 ciri pembasmi serangga. 
 

Nomor Soal : 
 48 
 
Butir Soal : 
 Sebutkan 4 ciri pembasmi serangga yang baik ! 
 
Kunci : 

4 ciri pembasmi serangga yang baik; 
1. harganya murah 
2. daya basminya tinggi dan cepat 
3. aromanya tidak menyengat 
4. susunan kimianya stabil 

 
  
Catatan Penyunting Soal    Keputusan 

1. Diterima tanpa perbaikan 
2. Diterima dengan perbaikan 
3. Ditolak 
 

Penyunting 
 

………………. 
NIP. 

 
Sukorejo,…….. 
Penyusun Naskah Soal 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KARTU SOAL 
SMP 1 SUKOREJO KENDAL 

 
Sekolah   : SMP I SUKOREJO 
Amata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal   : 5 
Bentuk Soal   : URAIAN 
Bentuk Penilaian  : ……. 
 
Kompetensi yang diujikan : 

Mendeskripsi sistem pencernaan pada manusia 
 

Indikator : 
Menjelaskan macam enzim pencernaan beserta fungsinya 
 

Nomor Soal : 
 49 
 
Butir Soal : 
 Sebutkan 3 enzim yang dihasilkan pancreas beserta fungsinya ! 
 
Kunci : 
 3 enzim yang dihasilkan pancreas beserta fungsinya 

1. tripsin : mengubah protein menjadi asam amino 
2. lipase : mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol 
3. amilase : mengubah amilum/zat tepung menjadi gula/glukosa 

 
  
Catatan Penyunting Soal    Keputusan 

1. Diterima tanpa perbaikan 
2. Diterima dengan perbaikan 
3. Ditolak 
 

Penyunting 
 

………………. 
NIP. 

 
Sukorejo,…….. 
Penyusun Naskah Soal 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KARTU SOAL 

SMP 1 SUKOREJO KENDAL 
 
Sekolah   : SMP I SUKOREJO 
Amata Pelajaran  : IPA 
Jumlah Soal   : 5 
Bentuk Soal   : URAIAN 
Bentuk Penilaian  : ……. 
 
Kompetensi yang diujikan : 

Mendeskripsi sistem peredaran darah pada manusia 
Indikator : 

Menjelaskan perbedaan arteri dengan vena 
Nomor Soal : 
 50 
Butir Soal : 

Sebutkan 4 perbedaan antara pembuluh nadi (arteri) dengan pembuluh 
balik (vena) ! 

Kunci : 
Hal  Vena  Arteri  
1. Letak  Dekat permukaan 

tubuh 
Agak ke dalam 

2. Dinding pembuluh Tipis, tidak elastis Tebal kuat, elastis 
3. Penompang Lonjong Bundar 
4. Denyut Tidak terasa Terasa 
5. Arah aliran darah Menuju jantung Meninggalkan jantung 
6. Katup Banyak di sepanjang 

pembuluh 
Satu dekat jantung 

7. Jika terluka Menetes  Memancar  
 

  
Catatan Penyunting Soal    Keputusan 

1. Diterima tanpa perbaikan 
2. Diterima dengan perbaikan 
3. Ditolak 
 

Penyunting 
………………. 
NIP. 

 
Sukorejo,…….. 
Penyusun Naskah Soal 
 
Sri Arfati 
NIP. 130799784 
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KUNCI JAWABAN TES SEMESTER 1 2006/2007 
 
PILIHAN GANDA 

1 C 11 B 21 B 31 D 41 D 
2 D 12 A 22 A 32 C 42 D 
3 B 13 D 23 C 33 B 43 C 
4 A 14 A 24 B 34 C 44 D 
5 C 15 A 25 C 35 B 45 B 
6 D 16 B 26 D 36 D   
7 C 17 B 27 A 37 B   
8 B 18 D 28 A 38 A   
9 A 19 A 29 A 39 B   
10 D 

 

20 B 

 

30 C 

 

40 B 

 

  
 
46. 5 ciri-ciri fisik korban yang sudah tergantung dan ketagihan pada narkoba 

a. gelisah, cemas dan tidak dapat tidur. 

b. Sering menguap 

c. Mata dan hidung berair dengan berlebihan 

d. Nafas tersengal-sengal 

e. Kulit lembab dan dingin 

f. Denyut nadi kadang-kadang keras kadang lemah 

g. Kejang-kejang kecil pada otot 

h. Badan terasa lesu 

i. Muntah-muntah, diare dan mulas 

47. Diket : t1 = 40 ˚C Vt1 = 4 liter   -6 

  t2 = 140 ˚C α     = 1,7 x 10 / C 
 
 Ditanya : Vt2 = ...? 

Jawab = Vt2 = Vt1 {1 + α (t2 – t1)} 

                                                                             -6 
  = 4 {1 + 1,7 x 10  (140 – 40) } 
 
  = 4,00204 liter 
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48. 4 ciri pembasmi serangga yang baik ! 

1. harganya murah 

2. daya basminya tinggi dan cepat 

3. aromanya tidak menyengat 

4. susunan kimianya stabil 

49. 3 enzim yang dihasilkan pancreas beserta fungsinya 

1. tripsin : mengubah protein menjadi asam amino 

2. lipase : mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol 

3. amilase : mengubah amilum/zat tepung menjadi gula/glukosa 

50. 4 perbedaan antara pembuluh nadi (arteri) dengan pembuluh balik (vena) ! 
 

Hal  Vena  Arteri  

1. Letak  Dekat permukaan tubuh Agak ke dalam 

2. Dinding pembuluh Tipis, tidak elastis Tebal kuat, elastis 

3. Penompang Lonjong Bundar 

4. Denyut Tidak terasa Terasa 

5. Arah aliran darah Menuju jantung Meninggalkan jantung 

6. Katup Banyak di sepanjang 

pembuluh 

Satu dekat jantung 

7. Jika terluka Menetes  Memancar  
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Tabel Analisis Efektifitas Distraktor 
 
 
 

No. Kelompok pemilih a b c d 
1 Kelompok Atas 10 0 52* 1 
 Kelompok Bawah 4 1 54* 4 
2 Kelompok Atas 0 2 0 61* 
 Kelompok Bawah 0 2 0 61* 
3 Kelompok Atas 3 40* 7 13 
 Kelompok Bawah 8 11* 17 27 
4 Kelompok Atas 59* 3 0 1 
 Kelompok Bawah 52* 11 0 0 
5 Kelompok Atas 2 0 60* 1 
 Kelompok Bawah 2 4 54* 3 
6 Kelompok Atas 0 1 8 54* 
 Kelompok Bawah 1 2 4 56* 
7 Kelompok Atas 26 4 28* 5 
 Kelompok Bawah 33 11 13* 6 
8 Kelompok Atas 4 58* 1 0 
 Kelompok Bawah 13 46* 2 2 
9 Kelompok Atas 61* 0 1 1 
 Kelompok Bawah 49* 4 5 5 
10 Kelompok Atas 7 14 2 40* 
 Kelompok Bawah 5 17 8 33* 
11 Kelompok Atas 23 37* 3 0 
 Kelompok Bawah 18 31* 6 8 
12 Kelompok Atas 62* 0 1 0 
 Kelompok Bawah 59* 3 1 0 
13 Kelompok Atas 5 2 6 50* 
 Kelompok Bawah 12 8 9 32* 
14 Kelompok Atas 62* 0 0 1 
 Kelompok Bawah 59* 2 0 2 
15 Kelompok Atas 63* 0 0 0 
 Kelompok Bawah 63* 0 0 0 
16 Kelompok Atas 0 55* 1 7 
 Kelompok Bawah 8 29* 5 21 
17 Kelompok Atas 5 57* 0 1 
 Kelompok Bawah 17 37* 4 5 
18 Kelompok Atas 1 2 6 38* 
 Kelompok Bawah 1 6 16 38* 
19 Kelompok Atas 50* 2 10 1 
 Kelompok Bawah 24* 11 16 11 
20 Kelompok Atas 2 57* 0 4 
 Kelompok Bawah 3 44* 4 12 
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21 Kelompok Atas 3 46* 9 5 
 Kelompok Bawah 10 21* 19 13 
22 Kelompok Atas 61* 1 1 0 
 Kelompok Bawah 34* 19 4 6 
23 Kelompok Atas 24 7 20* 12 
 Kelompok Bawah 34 7 10* 12 
24 Kelompok Atas 20 27* 13 3 
 Kelompok Bawah 14 29* 12 6 
25 Kelompok Atas 4 26 17* 16 
 Kelompok Bawah 7 19 18* 18 
26 Kelompok Atas 2 0 3 58* 
 Kelompok Bawah 3 4 1 55* 
27 Kelompok Atas 59* 1 1 2 
 Kelompok Bawah 43* 9 4 7 
28 Kelompok Atas 46* 5 10 2 
 Kelompok Bawah 34* 6 17 6 
29 Kelompok Atas 48* 10 3 2 
 Kelompok Bawah 24* 19 9 11 
30 Kelompok Atas 12 13 33* 5 
 Kelompok Bawah 15 23 14* 11 
31 Kelompok Atas 8 14 25 16* 
 Kelompok Bawah 6 25 25 7* 
32 Kelompok Atas 0 0 62* 1 
 Kelompok Bawah 1 10 49* 3 
33 Kelompok Atas 4 53* 4 2 
 Kelompok Bawah 12 32* 9 9 
34 Kelompok Atas 27 1 34* 1 
 Kelompok Bawah 28 3 24* 6 
35 Kelompok Atas 0 59* 2 2 
 Kelompok Bawah 2 54* 5 2 
36 Kelompok Atas 9 7 16 31* 
 Kelompok Bawah 10 12 30 10* 
37 Kelompok Atas 2 61* 0 0 
 Kelompok Bawah 9 53* 1 0 
38 Kelompok Atas 30* 15 18 0 
 Kelompok Bawah 13* 15 18 16 
39 Kelompok Atas 8 46* 3 6 
 Kelompok Bawah 24 16* 11 12 
40 Kelompok Atas 22 16* 17 8 
 Kelompok Bawah 25 5* 11 22 
41 Kelompok Atas 1 1 3 58* 
 Kelompok Bawah 4 3 8 48* 
42 Kelompok Atas 25 3 2 32* 
 Kelompok Bawah 29 2 11 21* 
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43 Kelompok Atas 3 1 54* 5 
 Kelompok Bawah 20 10 7* 26 
44 Kelompok Atas 4 10 2 47* 
 Kelompok Bawah 16 17 19 11* 
45 Kelompok Atas 11 43* 8 1 
 Kelompok Bawah 9 14* 27 13 
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Contoh Perhitungan Validitas Pada Soal Nomor 3 

Rumus untuk menghitung koefisien validitas item yaitu: 

          
q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

−
=  

Dimana : 
=pbir    Koefisien validitas item 
=pM   skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang untuk butir item 

yang bersangkutan telah dijawab dengan betul 
=tM    skor rata-rata dari skor total 
=tSD   deviasi standar dari skor total 

p    =   proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang sedang   
diuji validitas itemnya 

q     =  proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang sedang 
diuji validitas itemnya 

 
 

q
p

SD
MM

r
t

tp
pbi

−
=  

= 31,34 – 28,52           0,36 
 
            4,69                   0,64 
 
= 0,6 x  0,75 

= 0,45 

Patokan yang digunakan untuk menginterpretasikan validitas yaitu: 

pbir   >             =  valid tr

pbir   = negatif    =  invalid /tidak valid 

pbir   <            =  invalid /tidak valid tr

Dimana: 
r tabel atau  pada taraf signifikansi 5% = 0,444 tr
 
0, 45 > 0,44, jadi soal no 3 termasuk Valid 
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Contoh Perhitungan Reliabilitas 

Menggunakan rumus korelasi product moment person,  
Dimana : 
N  = 234  ΣXY = 48492 
ΣY  = 3363  ΣX = 3310 
ΣY²  = 49627 ΣX² = 48828   

            { } { }22222xy
)Y(YN)X(XN

)Y()X(XYNr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

  = (234 x 48492) – (3310 x 3363) 

      √{234 x 48828 – (3310)²}{234 x 49627 - (3363)² } 

  = 11347128 – 11131530

      √{11425752 – 10956100}{11612718 - 11309769} 

  =  215598

      √{469652 x 302949 } 

  =   215598
        377201 
 
  =  0.57 
 

                Sehingga,  
s

s
1 r1

r.2r
+

=  

                                      = 2 x 0.57
                                         1 + 0,57 
 
                                     =  1,14         =  0,73 
                                         1,57 

Untuk mengetahui tingkat korelasi dapat mempergunakan daftar 
sebagai berikut: 
0,80 ≤  < 1,00 = korelasi (reliabilitas) sangat tinggi 1r
0,60 ≤  < 0,80 = korelasi tinggi 1r
0,40 ≤  < 0,60 = korelasi sedang 1r
0,20 ≤  < 0,40 = korelasi rendah 1r
0,00 ≤  < 0,20 = korelasi sangat rendah 1r

 
Jadi, soal ujian akhir semester termasuk dalam soal yang reliabilitasnya tinggi. 
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Contoh Perhitungan Daya Pembeda pada Soal Nomor 11 

Rumus yang digunakan untuk mencari indeks daya pembeda adalah: 

            PBPA
JB
BB

JA
BAD −=−=  

Keterangan: 
D  = Indeks daya pembeda 
JA = Banyaknya peserta kelompok atas 
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal    

dengan benar 
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
 
Klasifikasi daya pembeda soal (Arikunto, 2001) adalah: 

D: 0,00 – 0,20 = jelek 

D: 0,20 – 0,40 = cukup 

D: 0,40 – 0,70 = baik 

D: 0,70 – 1,00 = baik sekali 

 
D =   BA  -  BB 

         JA       JB 

    =   37  -  31 

63 63 

 =    6 

       63 

 =   0,095 

 
Jadi, soal nomor 3 termasuk dalam soal yang memiliki daya beda yang 

jelek. 
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Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran pada Nomor 25 

Menghitung tingkat kesukaran untuk setiap soal dengan rumus:  

     
lu

lu

NN
RR

D
+
+

=  

Keterangan : 
D   : tingkat kesukaran tiap soal 

uR : Right upper = jumlah jawaban yang betul dari nomor yang   bersangkutan 
dari kelompok atas 

lR : Right lower = jumlah jawaban yang betul dari nomor yang bersangkutan 
dari kelompok bawah 

uN : Number upper = jumlah siswa yang termasuk 27% - 33,3% kelompok 
atas 

lN : Number lower = jumlah siswa yang termasuk 27% - 33,3% kelompok 
bawah  

uN =  lN
 

Klasifikasi indeks tingkat kesukaran butir soal (Arikunto, 2001) adalah 

sebagai berikut: 

0,00 – 030  = soal sukar 

0,30 – 0,70 = soal sedang 

0,70 – 1,00 = soal mudah 

     
lu

lu

NN
RR

D
+
+

=  

 = 58 + 45 

               63 + 63 

 = 103 

    126 

 = 0, 82 

Jadi, soal nomor 20 termasuk dalam soal yang memiliki tingkat kesukaran 

yang mudah. 
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