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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Menurut Nurgiyantoro (2013) analisis tingkat kesukaran soal adalah 

identifikasi jawaban benar dan salah tiap soal yang diujikan kepada siswa. 

Analisis tersebut merupakan hubungan hasil perbandingan antara skor jawaban 

benar yang diperoleh siswa dengan jumlah keseluruhan siswa. Skor hasil 

perbandingan ini dapat mengindikasikan kriteria soal pada tingkat kesukaran 

mudah, sedang maupun sukar. Jika banyak siswa memperoleh skor rendah, maka 

soal tersebut berada pada tingkat kesukaran tinggi dan sebaliknya jika skor siswa 

tinggi maka soal tersebut pada tingkat kesukaran rendah.  

Arifin (2013) menjelaskan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran besar 

derajat kesukaran soal yang biasa dinyatakan dengan indeks kesukaran. Indeks 

kesukaran dinyatakan dengan ukuran yang besarnya antara 0,00 sampai dengan 

1,00. Indeks kesukaran 0,00 dapat menunjukkan soal bersangkutan sangat rendah, 

pada kondisi ini dimungkinkan tidak ada satu pun siswa dapat menjawab dengan 

benar. Indeks kesukaran 1,00 menunjukkan bahwa soal tersebut sangat tinggi, 

pada kondisi ini semua siswa dimungkinkan dapat menjawab dengan benar. 

Sedangkan Indeks kesukaran antara 0,00-1,00 menunjukkan soal berada pada 

tingkatan sedang. Soal yang baik adalah soal yang memiliki indeks kesukaran 

sedang, pada kondisi ini menurut Maenani dan Oktova (2015) dimungkinkan 

dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa berkemampuan tinggi maupun 

berkemampuan rendah. 
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Bagi guru persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat 

kesukaran soal adalah penentuan proporsi kriteria soal sesuai indeks kesukaran. 

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kriteria 

mudah, sedang, dan sukar. Proporsi jumlah soal yang dimaksud adalah adanya 

keseimbangan antara jumlah soal untuk kriteria soal dengan indeks kesukaran 

tinggi, sedang, rendah. Kriteria soal tersebut dapat dibuat perbandingan 3-4-3, 

artinya 30% soal dengan indeks kesukaran tinggi, 40% soal dengan indeks 

kesukaran sedang dan 30% soal dengan indeks kesukaran rendah. Dapat juga 

dibuat dengan proporsi 3-5-2, artinya 30% soal dengan indeks kesukaran tinggi, 

50% soal dengan indeks kesukaran sedang, dan 20% soal dengan indeks 

kesukaran rendah (Sudjana, 2013) 

Nasir (2015) dan Anggraeni (2016) menyebutkan manfaat analisis tingkat 

kesukaran soal antara lain :  

a. Mengevaluasi soal yang dibuat oleh guru. 

b. Mendukung penulisan soal yang efektif. 

c. Dapat menentukan kriteria soal berdasarkan tingkat kesukaran. 

d. Merevisi atau mengganti butir soal yang dinilai tingkat kesukaran terlalu tinggi 

atau rendah. 

e. Meningkatkan keterampilan guru dalam penulisan soal.  

 

 

 

 

Analisis Tingkat Kesukaran…, Diana Puji Rahayu, FKIP, UMP, 2018



11 

 

 
 

2.2. Soal UTS 

Soal merupakan pertanyaan atau pernyataan yang menimbulkan suatu 

masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Soal diberikan kepada siswa untuk 

mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan maupun lisan atau dalam 

bentuk perbuatan. Soal ini dapat digunakan sebagai alat penilaian hasil belajar 

siswa terutama untuk mengukur aspek kognitif atau pengetahuan (Sudjana, 2013). 

Berdasarkan bentuk jawaban siswa, soal dapat dibedakan dalam tiga 

macam yaitu soal tertulis, soal lisan dan soal praktik. Soal tertulis ada dua bentuk 

yaitu soal uraian dan soal objektif. Soal bentuk uraian dibagi menjadi dua macam 

yaitu soal uraian/subjektif dan soal uraian objektif. Soal objektif terdiri atas 

beberapa bentuk yaitu benar-salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi 

atau jawaban singkat. Soal Objektif adalah soal yang menuntut siswa untuk 

memilih jawaban yang benar diantara kemungkinan jawaban yang telah tersedia, 

memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang 

belum sempurna. Soal pilihan ganda merupakan salah satu bentuk soal yang 

sangat populer dan paling sering digunakan dari semua bentuk soal objektif. Soal 

pilihan ganda memiliki alternatif pilihan jawaban atau option dan hanya terdapat 

satu pilihan jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Soal uraian adalah soal 

yang menuntut siswa untuk menjawab sesuai dengan tuntutan soal dalam bentuk 

uraian yang relatif panjang. Soal uraian/subjektif adalah soal yang memberikan 

kebebasan kepada siswa dalam menyajikan jawaban bentuk uraian dengan 

menggunakan bahasa sendiri (Arifin, 2013).  
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Soal UTS yang digunakan dalam pelaksanaan tes atau ujian di sekolah 

umumnya menggunakan soal tertulis yaitu soal uraian dan soal objektif bentuk 

pilihan ganda. Ujian Tengah Semester (UTS) menggunakan soal uraian dan 

objektif karena dinilai dapat meningkatkan daya analisis siswa sehingga dalam 

memberikan jawaban yang subjektif, artinya siswa dalam memberikan jawaban 

sesuai dengan pengetahuan siswa sendiri sehingga isi jawaban siswa akan berbeda 

dengan isi jawaban siswa yang lain. Sudjana (2013) menyebutkan soal uraian 

memiliki kelebihan dapat mengukur kemampuan penalaran siswa yakni berpikir 

logis, analisis dan sistematis. Sedangkan soal pilihan ganda memiliki kelebihan 

yaitu dapat memberikan hasil yang objektif, artinya pemberian skor pada jawaban 

soal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pemberi 

skor. 

 

2.3. SMP Negeri dan SMP Swasta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 

setara SD (PP No. 17 tahun 210 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama diselenggarakan untuk mengembangkan sikap, kemampuan, pengetahuan 

dan keterampilan dasar yang dibutuhkan.  

Analisis Tingkat Kesukaran…, Diana Puji Rahayu, FKIP, UMP, 2018



13 

 

 
 

Menurut Budiyono dan Setiani (2014) status lembaga pendidikan SMP 

terbagi menjadi dua yaitu: SMP Swasta dan SMP Negeri. SMP Negeri dikelola 

oleh pemerintah sedangkan SMP Swasta dikelola oleh yayasan atau organisasi 

tertentu. Berdasarkan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa baru, siswa-siswi 

SMP Negeri dan SMP Swasta berasal dari penyeleksian berdasarkan nilai Ujian 

Akhir Nasional (UAN) SD sesuai kriteria yang ditentukan SMP yang 

bersangkutan. Pada penerimaan siswa baru, siswa yang mendaftar di SMP swasta 

cenderung merupakan siswa yang tidak diterima di SMP Negeri. Hal ini 

dikarenakan siswa tersebut tidak memenuhi syarat yaitu nilai UAN SD tidak 

sesuai kriteria yang telah ditentukan di SMP Negeri sehingga siswa lebih memilih 

SMP swasta yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa tersebut. Perbedaan 

dalam penerimaan siswa SMP tentunya akan membawa dampak pada sekolah 

terutama yaitu pada segi kemampuan pengetahuan siswa yang terlihat pada nilai 

UTS. 
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