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MOTTO 

“ Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan 

bertekunlah dalam doa ” 

(Roma 12:12) 

“ Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, 

sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 

engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 

membawa kemenangan ” 

(Yesaya 41:10) 

“ Take a chance, because you can and you will see all the possibilities!! If you 

try, you will find!! ” 

(Disney Fairies) 

“ What you do today affects your tomorrow ” 

(Mickey Mouse) 

“ Cinderella believed in dreams, but she also believed in doing something 

about them ” 

(Walt Disney) 
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ABSTRAK 

Penilaian terhadap kualitas satu set soal pilihan berganda sebagai alat evaluasi perlu 
memperhatikan beberapa syarat dan metode analisis yang digunakan. Pada makalah ini akan 
dipaparkan analisis terhadap satu set soal pilihan berganda untuk siswa kelas VII yang telah 
diujikan pada 3 kelompok siswa kelas VII di sebuah Sekolah Menengah Pertama di Muntilan. 
Berdasarkan jawaban siswa untuk masing-masing kelas diuji reliabilitas butir-butir soalnya 
menggunakan rumus Kuder-Richardson (KR-20) dan didapat koefisien reliabilitas 0,74 , 0,87 
dan 0,88 untuk masing-masing kelas dengan tingkat kecermatam yang hampir setara yaitu 
sebesar 2,19 , 2,2 dan 2,3. Selanjutnya dilakukan  analisis butir hingga didapatkan koefisien 
validitas, derajat kesukaran dan daya beda untuk menentukan tingkat kualitas soal. 
Selanjutnya untuk menentukan kualitas soal digunakan pendekatan logika fuzzy yaitu Sistem 
Inferensi Fuzzy yang merupakan kerangka komputasi berdasar teori himpunan fuzzy, aturan 
fuzzy berbentuk IF-THEN dan penalaran fuzzy. Adapun metode inferensi yang digunakan 
dalam makalah ini adalah metode Mamdani dan metode Sugeno. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan hasil penentuan status soal yang diperoleh dengan analisis butir, metode Mamdani 
dan metode Sugeno dibandingkan dan didapatkan hasil kualitas soal yang tidak semuanya 
sama. Hasil-hasil ini juga akan dicermati lebih dalam dengan melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas soal. 
 

Kata Kunci: Analisis Butir, Evaluasi, Reliabilitas, Rumus Kuder-Richardson, Logika Fuzzy, 
Metode Mamdani, Metode Sugeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




