
65 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dari bab ke bab dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Soal Ulangan Akhir Semester I Kelas X SMA Negeri Banyumas 

Tahun Pelajaran 2011/2012” dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Validitas isi tes ulangan akhir semester I kelas X SMA Negeri Banyumas 

mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 telah baik, tetapi 

terdapat satu soal yang tidak diajarkan dalam kurikulum yaitu soal nomor 

24. Tes tersebut memuat ranah kognitif pengetahuan (C1) sebesar 8%, 

pemahaman (C2) sebesar 28% penerapan (C3) sebesar 44%, analisis (C4) 

sebesar 12% dan sintesis (C5) sebesar 4%. 

2. Validitas konstruksi tes ulangan akhir semester I kelas X SMA Negeri 

Banyumas mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 telah 

baik, di mana semua butirnya telah sesuai dengan aspek yang ditelaah. 

3. Tes ulangan akhir semester I kelas X SMA Negeri Banyumas mata 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 reliabel, dengan r = 0,679 

dengan taraf kepercayaan 5%. 

4. Tingkat kesukaran tes ulangan akhir semester I kelas X SMA Negeri 

Banyumas mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 termasuk 

dalam kategori sukar sebesar 8%, sedang sebesar 60% dan mudah sebesar 

32%. 

5. Daya pembeda tes ulangan akhir semester I kelas X SMA Negeri 

Banyumas mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 termasuk 

dalam kategori jelek sebesar 16%, cukup sebesar 68% dan baik sebesar 

16%. 
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B. SARAN 

Setelah dilakukan analisis soal ulangan akhir semester I kelas X SMA 

Negeri Banyumas mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2011/2012 maka 

disarankan agar sebaiknya SMA Negeri Banyumas melakukan uji coba dan 

analisis soal serta mempertahankan penyusunan soal yang berkualitas dengan 

berpedoman pada langkah pengembangan soal sesuai standar, karena: 

1. Ada soal yang tidak sesuai dengan silabus. 

2. Ada soal yang mempunyai daya pembeda jelek, bahkan negatif. 

 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

Dengan disertai doa, semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.  

Sebagaimana pada umumnya karya setiap manusia, tentulah tidak ada 

yang sempurna secara total. Oleh karena itu penulis sangat menyadari hal 

tersebut, dengan mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para 

pembaca, mengingat skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari 

kesempurnaan. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita 

semua dan memberikan kemanfaatan yang besar pada skripsi yang penulis 

susun dengan segenap kemampuan ini. Amin ya Rabbal ‘Alamin.  

 


