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Klasifikasi tes dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya (Gronlund,1982: 19 & Santoso 
Murwani, 2006: 18-20) yang membedakan tes menjadi empat yaitu: 1) tes penempatan, 2) tes 
formatif, 3) tes diagnostik, dan 4) tes sumatif. Tesjuga dapat dibedakan menjadi achievement test 
atau tes prestasi belajar dan learningoutcome test atau tes hasil belajar (Tim Puslitbang Sisjian, 1999: 
15). Dalam tesprestasi belajar, yang hendak diukur ialah tingkat kemampuan seorang siswa dalam 
menguasai bahan pelajaran yang diajarkan kepadanya. Oleh karenanya, kedudukantes prestasi dalam 
pengambilan keputusan sangat penting. Meski demikian, menurut Bauer (2000 :4), skor yang 
diperoleh siswa dalam tes prestasi belajar kemungkinan tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas 
pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa tidak semata dipengaruhi oleh 
pembelajaran disekolah, tetapi oleh banyak faktor.Bentuk soal dalam tes prestasi belajar, secara 
umum dapat dikelompokkanmenjadi dua kategori yaitu: 1) tes uraian, terdiri dari uraian bebas, uraian 
terbatasatau isian singkat, uraian berstruktur, dan 2) tes objektif, terdiri dari pilihan benar 
salah,pilihan ganda, dan menjodohkan. Penggunaan tes pilihan ganda, pada umumnya dijumpai pada 
ujian yang bersakala besar/massal karena sifatnya yang obyektif dan mudah penskorannya. Bentuk 
soal ini juga dianggap pilihan yang tepat untuk ujian akhir dimana bahan pelajaran yang hendak 
diujikan biasanya cukup banyak. Dilihat dari strukturnya, bentuk soal pilihan ganda terdiri dari 
pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dan 
yang lainnya pengecoh (distraktor). Pokok soal (stem) dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tidak 
lengkap sebagaimana dinyatakan Thorndike (2005: 448) berikut ini: 

 
the multiple-choice item consists of two parts:the stem, which presents the problem, and 
the list of possible answer or options. In the standard form of the item, one of the options 
is the correct or best answer and the others are foils or distractor. The stem of the item 
may be presented either as a questionor as an incomplete statement. 
 
“  item pilihan ganda terdiri dari dua bagian: batang, yang menyajikan masalah, dan daftar 
jawaban  yang mungkin  atau  opsi. Dalam  bentuk  standar  item,  salah  satu  pilihan  adalah 
jawaban yang benar atau terbaik dan yang lainnya foil atau distraktor. Batang item tersebut 
dapat  disajikan  baik  sebagai  pertanyaan  atau  sebagai  pernyataan  tidak  lengkap”.   

(translate Google) 
 
Kualitas tes, termasuk bentuk tes pilihan ganda (dikotomi) dapat diungkap melalui 

analisis butir soal secara teoretis (telaah) dan analisis empiris. Analisis butirsoal secara kualitatif 
dilakukan untuk menilai butir soal ditinjau dari aspek materi,konstruksi, dan bahasa. Analisis 
secara kuantitatif menekankan pada analisiskarakteristik butir soal secara empiris. Karakteristik 
butir soal antara lain meliputi indeks kesukaran (p), daya beda (d), dan distribusi respons. 

Analisis secara empiris dapat menggunakan pendekatan tes klasik (Clasical Test Theory 
atau CTT) maupun pendekatan tes modern  (Item Respons Theory atau IRT) . Menurut Djemari 
Mardapi (2008: 32), pada teori tes klasik, besarnya skor tampak (X) peserta ujian merupakan 
penjumlahan dari skor murni (T) dan skor kesalahan pengukuran (E). Secara matematis, dapat 
dituliskandalam bentuk formula berikut ini. 
 



E‐mail :chem_im@ovi.com , blog : http://imamahmadi.wordpress.com  Page 3 
 

X=T + E 
Teori tes klasik memiliki beberapa asumsi seperti dinyatakan Schumacker (2005: 1) yaitu: (1) 
tidak ada korelasi antara skor yang sebenarnya dan skor kesalahan, (2) rerata kesalahan acak 
pengukuran sama dengan nol, dan (3) skor kesalahan pada test paralel tidak berkorelasi. Dengan 
dasar asumsi tersebut, maka dikembangkan sejumlah formula untuk mengestimasi indeks 
keandalan, indeks kesahihan tes, dan indeks kesukaran serta daya beda dari suatu tes. 
Selanjutnya,sejumlah ahli mengembangkan program komputer untuk mengestimasi parameter 
butir berdasarkan teori tes klasik.diantara program yang bisa digunakan adalah program 
ANATEST, ANABUTSW20-PACKAGE, dan ITEMAN MicroCAT (tm) Testing System,        
versi 3.00. 

Sayangnya, seperti diungkapkan Saifuddin Azwar (2005: 79) bahwa teori tes klasik 
memiliki keterbatasan yang mendasar antara lain pertama, hasil estimasi parameter tergantung 
pada karakteristik peserta ujian (group dependent). Hal ini berimplikasi pada tingkat kesukaran 
soal akan mejadi rendah jika tes diujikan pada kelompok peserta tes berkemampuan tinggi, dan 
sebaliknya jika tes diujikan pada peserta dengan kemampuan rendah, maka tingkat kesukaran tes 
itu akan tinggi. Kedua, hasil estimasi kemampuan peserta tergantung pada karakteristik butir soal 
(item dependent). 

Mengatasi kelemahan pada teori tes klasik, maka para ahli pengukuran mengembangkan 
model yang tidak terikat dengan sampel (sample free). Model ini selanjutnya dikenal tes modern 
atau teori respons butir. Menurut teori respon butir, perilaku seseorang dapat dijelaskan oleh oleh 
karakteristik orang yang bersangkutan sampai pada batas-batas tertentu (Djemari Mardapi,2008: 
145).  

Hambleton & Swaminathan (Sinharay & Almond, 2007: 245) menyatakan bahwa teori 
respons butir (IRT) merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan butir dengan 
membandingkan rerata penampilan butir terhadap tampilan bukti kemampuan kelompok yang 
diramalkan oleh model. Tujuan utama teori respons butir dikembangkan adalah untuk mengatasi 
kelemahan teori tes klasik yang tidak independent terhadap kelompok peserta yang mengerjakan 
tes maupun terhadap tes yang diujikan. 

Bagian penting dari teori respons butir adalah probabilitas jawaban benar peserta tes, 
parameter butir dan parameter peserta tes dihubungkan melalui suatu fungsi matematik atau 
model formula matematik. Dalam formula ini, nilai kemungkinan peserta tes menjawab soal 
dipahami sebagai fungsi logistik perbedaan parameter yang dimasukkan ke dalam model. Hal ini 
sebagaimana dijelaskan oleh Hulin, Drasgow, dan Parsons (1983: 14), dalam pernyataan berikut. 

 
an item response theory includes a set of propositions concerned with individuals’ 
responses to items used for psychological measurement. An essential part of each IRT 
presented in this book is a mathematical function that relates the probability of some type 
of response to an item by an individual to certain characteristics of the individual and the 
item. 
 



“teori respon butir mencakup seperangkat proposisi yang bersangkutan dengan individu 
tanggapan terhadap item yang digunakan untuk pengukuran psikologis. Sebuah bagian 
penting dari setiap IRT yang disajikan dalam buku ini adalah fungsi matematika yang 
berhubungan kemungkinan beberapa jenis respon terhadap item oleh individu untuk 
karakteristik tertentu dari individu dan item”. (translate Google) 
 
Terdapat beberapa model pengukuran yang termasuk kategori psikometrika modern atau 

apa yang dikenal dengan sebutan latent trait model atau Item Response Theory (IRT). Model 
pengukuran tersebut dibedakan berdasarkan jumlah parameter butir yang dimasukkan ke dalam 
model, yaitu model satu parameter (1P) atau model Rasch, dua parameter (2P), dan tiga 
parameter (3P). untuk mengestimasi parameter butir berdasarkan teori tes modern model satu 
parameter (1P) atau model Rasch bisa digunakan adalah program BIGSTEP dan QUEST.  

Menurut Hambleton, Swaminathan, & Rogers (1991: 12-13) persamaan matematik fungsi 
karakteristik butir model Rasch dapat dinyatakan seperti berikut ini 

                  

Keterangan: 
Pi(θ) = peluang menjawab benar peserta yang berkemampuan θ pada butir ke-i 
bi = tingkat kesukaran butir ke-i 
e = bilangan transendental yang bernilai 2,718 
n = banyaknya butir tes 
D = konstanta bernilai 1,7 sebagai simpangan baku distribusi logistic 

Persamaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa lengkungan kurva modelRasch hanya 
ditentukan oleh parameter tingkat kesukaran butir bi dan parameter ciri peserta θ yang menjawab 
butir tersebut. Jadi peluang seseorang menjawab benarsuatu butir merupakan fungsi dari 
kemampuan peserta dan tingkat kesukaran butir.Tingkat kesukaran butir soal bergerak            
dari - ∞ sampai + ∞. bila digambar akan tersaji pada  gambar (Keeves & Alagumalai, 1999: 27). 

            
       Skala Rasch 

           (Sumber: Keeves & Alagumalai, 1999: 27). 
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Butir yang memiliki tingkat kesukaran (bi) dekat atau terletak di bawah skala -2,00 menunjukkan 
bahwa butir tes tersebut termasuk kategori mudah. Butir yang memiliki tingkat kesukaran (bi) 
dekat atau terletak di atas skala +2,00 menunjukkan butir tes tersebut termasuk kategori sukar. 

 



Butir yang dinyatakan baik adalah butir yang memiliki tingkat kesukaran (bi) berkisar                  
-2 ≤ bi ≤ +2 (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 13).  

Pada teori respons butir, dikenal fungsi informasi yang digunakan untuk menggambarkan 
sumbangan/kekuatan butir soal dalam mengungkap latent trait. Fungsi informasi pada model 
logistik satu parameter (1P) memenuhi persamaan berikut. 

                                       (Naga, 1992: 319) 
Keterangan: 

Iii(θ) = Fungsi informasi butir 
D = Konstanta, yang nilainya 1,7 
θ i = Skala kemampuan 
bi = Tingkat kesukaran butir i 

Berdasarkan persamaan fungsi informasi butir model logistik satu parameter (1 P) maka, 
nilai fungsi informasi akan maksimun pada saat θ = bi atau ketika (θ) = Ii(θ)= 0,7225. Fungsi 
informasi tes merupakan jumlah dari fungsi informasi butir (Reid et al, 2007: 189). Hal ini 
berarti, fungsi informasi tes akan tinggi jika butir soal penyusunnya mempunyai fungsi informasi 
yang tinggi pula. Fungsi informasi tes secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. 

   (Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104) 

Parameter butir dan parameter peserta merupakan hasil estimasi, sehingga kebenarannya 
bersifat probabilitas dan tidak bebas terhadap kesalahan pengukuran. Untuk menentukan nilai 
kesalahan pengukuran skor seorang peserta tes maka diperlukan informasi yang berkenaan 
dengan Standard Error of Measurement (SEM). Menurut teori respons butir, Standard Error of 
Measurement (SEM) berkaitan erat dengan fungsi informasi. Fungsi informasi dengan SEM 
mempunyai hubungan yang berbanding terbalik kuadratik, semakin besar fungsi informasi maka 
SEM semakin kecil dan sebaliknya maka bentuk hubungan keduanya memenuhi persamaan: 

                            (Hambleton dan Swaminathan, 1985: 104) 
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Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, dapat ditentukan karakteristik butir soal. Menurut teori 
tes klasik, besarnya tingkat kesukaran (p) adalah 0,30 sampai 0,70 (Allen & Yen, 1974: 121 & 
Sumarna Surapranata, 2006: 47). Daya pembeda (rbis) yang baik minimum 0,30 (Ebel, 1979 : 
267). Pengecoh dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes, 
dan indeks kehandalan tes yang baik minimum 0,7 (Kaplan & Saccuso, 1982: 106). Adapun 
ketentuan yang digunakan untuk menyatakan butir soal yang baik dan tidak baik menurut teori 

 



respons butir dengan menggunakan dalam program QUEST ditetapkan bahwa suatu item atau 
testi/case/person dinyatakan baik  dengan model dengan batas kisaran INFIT MNSQ dari 0,77 
sampai 1,30 (Adam & Khoo, 1996:30 & 90). Ada pula peneliti yang menggunakan batas yang 
lebih ketat, yakni dengan kisaran 0,83 sampai dengan 1,20 dan ada yang menggunakan pengujian 
berdasarkan besarnya nilai INFIT t. Dalam hal ini menggunakan kisaran nilai t adalah ± 2,0 
(pembulatan ± 1,96) jika taraf kesalahan atau alpha sebesar 5% (Keeves & Alagumalai 1999: 34-
36; Bond & Fox, 2007: 43). Dengan demikian, suatu item menjadi tidak baik  menurut Model 
Rasch bila memiliki nilai <-2,0 atau > +2,0 ( probability atau peluang <0,05). 
 

1. Analysis ITEMAN 
 
Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan data ke file dalam bentuk ASCII atau 
DOS Text yang dapat diketik dalam program Notepad. 
 
Contoh:  

             
        Keterangan :  

Baris pertama  
Kolom 1 – 3 : jumlah butir soal, maksimum 250 butir (dalam hal ini 020)  
4 : kosong/spsi  
5 : untuk jawaban kosong (omit) (dalam contoh o)  
6 : kosong/spasi  
7 : untuk butir soal yang belum dikerjakan (dalam contoh N)  
8 : kosong/spasi  
6 : jumlah identitas data siswa (maks 80) (dalam contoh 4)  
Baris kedua : Kunci jawaban  
Baris ketiga : Jumlah pilihan jawaban  
Baris ke empat : kode Y = Yes, butir soal dianalisis, N = butir soal tidak  
dianalisis  
Baris ke lima dst : jawaban responden. 
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Bila data sudah masuk semua kemudian disimpan dalam sub direktori tersendiri, yaitu satu 
sub  direktori  dengan  program  ITEMAN.  Dalam  kesempatan  ini  data  ditulis  dengan  “notepad” 
kemudian disimpan dengan menggunakan tipe All files dalam folder, yaitu  jadi satu folder dengan 
program ITEMAN. Misalkan data yang baru selesai dimasukkan itu diberi nama prest.txt 
Menjalankan program  
Apabila program ITEMAN dan data sudah dalam 1 folder maka cara menjalankannya 
adalah sebagai berikut.  
 

1. Klik dua kali program ITEMAN, maka di layar akan tampak  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
ITEM & TEST ANALYSIS PROGRAM  
>>>**************************************************************** <<<<  
Enter the name of the input file:  
------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Ketik nama file yang akan dianalisis, misalnya prest.txt Enter  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Enter the name of the outout file:  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Komputer meminta diisikan nama output file (file hasil analisis)  
 
5. Ketik nama file output (hasil) yang dikehendaki, misal prest.out  
 
lalu tekan ENTER, maka muncul:  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Do you want the score written to a file?:  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Y = bila dikehendaki hasil analisis direkam  
N = bila hasil analisis tidak direkam.  
Bila diketik Y maka akan muncul:  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Enter the name of the score file:  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
Komputer minta diisikan nama file untuk skor peserta tes.  
 
6. Ketikkan nama file untuk hasil skor, misal score.txt lalu tekan  
 
ENTER  

Dalam waktu beberapa detik, akan muncul tampilan:  
ITEM ANALYSIS IS COMPLETE  
Ini menunjukkan bahwa proses analisis telah selesai. Hasil dapat diprint, namun sebelumnya ditata 
dulu agar hasilnya tidak terpotong‐potong. Contoh hasil analisis dapat dilihat pada halaman berikut. 
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Keterangan Statistik Butir Soal:  
 
1. Seq. No. adalah nomor urut butir soal  
 
2. Scala-Item adalah nomor urut butir soal dalam tes/instrumen  
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3. Prop-Correct adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar butir soal  
 
4. Biser adalah indek daya beda butir soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. 

Nilai positif menunjukkan bahwa peserta tes yang menjawab benar butir soal,mempunyai 
skor yang relatif tinggi dalam tes tersebut. Untuk statistik pilihan jawaban (alternatif) 
korelasi biserial negatif sangat tidak dikehendaki untuk kunci jawaban.  

 
5. Point biserial indek daya beda butir soal dengan menggunakan koefisien korelasi point-

biserial. Keterangan selanjutnya sama dengan yang ada pada Biser.  
 
Keterangan Statistik Tes:  
 
1. N of Item adalah jumlah butir soal  
 
2. N of Examinees adalah jumlah peserta tes  
 
3. Mean adalah skor rerata peserta tes  
 
4. Variance adalah varian dari distribusi skor peserta tes yang memberikan gambaran 
tentang sebaran skor peserta tes.  
 
5. Std.dev. adalah standar deviasi dari distribusi skor peserta tes.  
 
6. Skew adalah kemiringan distribusi skor peserta tes. Juling negatif menunjukkan bahwa 
sebagian besar skor berada di bagian atas (skor tinggi) dari distribusi skor, dan sebaliknya  
 
7. Kurtosis adalah puncak distribusi skor yang menggambarkan kelandaian distribusi skor 
peserta tes dibanding dengan distribusi normal. Nilai positif menunjukkan distribusi lebih 
lancip, dan nilai negatif menunjukkan distribusi yang lebih landai (merata). Kurtosis untuk 
distribusi normal adalah nol.  
 
8. Alpha adalah koefisien reliabilitas alpha untuk tes tersebut.  
 
9. SEM (standard error of measurement) adalah kesalahan baku pengukuran untuk setiap 
tes.  
 
10. Mean P adalah rata-rata tingkat kesukaran semua butir soal dalam tes secara klasikal 
dihitung dengan cara mencari rata-rata proporsi peserta tes yang menjawab benar untuk 
semua butir dalam soal tes tersebut.  
 
11. Mean Item-Tot adalah nilai rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang 
diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata point biserial dari semua butir dalam tes/skala.  
 
12. Mean Biserial adalah nilai rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang 
diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata biserial dari semua butir dalam tes/skala.  
 
 



2. Analysis QUEST 
I. MENYIAPKAN FILE DATA DAN FILE PERINTAH (Gunakan NOTEPAD) 
A. Membuat file data  

 
Simpan dengan exstensi txt. misal prest.txt   
 
 
 

B. File Perintah 

 
Keterangan 

a. Title PRESTASI (20 ITEM PG dengan 5 alternatif) → menunjukkan nama  identitas 
file 

b. data_file prest.txt → menunjukkan nama file data. Dalam hal ini dapat pula diberi 
nama dengan ekstensi .dat bila komputer tidak berisi program macromedia 

c. codes 0ABCD9 → kode bahwa data ditulis dalam bentuk huruf A, B, C, D ,E dengan 
0 bila dilewati dan 9 bila tidak dikerjakan (omit) 

d. format id 1-4 items 6-25 → spasi 1 sampai 4 untuk identitas testi (dalam hal ini hanya 
menggunakan nomor), dan spasi 6 sampai 25 adalah untuk data sebanyak   20 item 

e. key CBDCACCBECADECBCCBDDDEEBDBCCABCBEAABAEDD → kunci jawaban 
f. set width=107 ! page → lebar halaman kertas 
g. estimate → diestimasi secara otomatis menurut program QUEST 
h. show ! scale=all >> prestsh.out → hasil analisis secara simultan 
i. show items >> prestit.out → hasil analisis menyajikan informasi tentang item secara 

singkat (estimasi tingkat kesukaran, nilai INFIT MNSQ, nilai INFIT t) 
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j. show cases >> prestca.out → hasil analisis menyajikan informasi testi                  
(skor mentah,estimasi skor kalibrasi, nilai INFIT MNSQ, nilai INFIT t) 
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k. itanal ! scale=all >> presttn.out → hasil analisis menyajikan informasi tentang item 
secara lengkap hasil analisis menurut CTT dan IRT 

l. quit → kode perintah diakhiri 
 
Catatan: 

Dengan menuliskan angka 0 dan 9 pada code di file perintah maka testi yang tidakmengerjakan 
dengan cara melompati soal yang bersangkutan diberi skor 0, sedangkan yang tidak 
mengerjakan atau omit diberi skor 9 

 
Setelah selesai simpan dengan extensi .CTL → beri nama prest.ctl (jangan lupa gunakan 
menu all file saat menyimpan supaya tidak ganda ekstensinya). 
Catatan: beri nama dengan nama depan yang konsisten agar tidak bermasalah ketika diesekusi. 
Misalnya, dengan nama file perintah prest.ctl maka file data diberi nama prest.txt dan hasil 
diawali pula dengan prest sehingga menjadi prestsh.out kemudian prestit.out dan seterusnya 
seperti contoh di atas. 
 

II. PERINTAH ANALISIS MENGGUNAKAN PROGRAM QUEST 
 

Langkah untuk analisis sebagai berikut. 
1. Klik QUEST 
2. Ketik SUBMIT spasi kemudian NAMA FILE PERINTAH LENGKAP kode 
extensinya. Jika nama File Perintahnya prest.ctl maka perintahnya sebagai berikut. 
>SUBMIT PREST.CTL 
Atau 
>submit prest.ctl  
 
 

III. MEMBACA HASIL ANALISIS 
 
PRESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Current System Settings                                                                     21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                         
Data File     =  prest.txt 
Data Format   =  id 1-4 items 6-25 
  
Log file      =  LOG not on 
  
Page Width    =  107 
Page Length   =   65 
Screen Width  =   78 
Screen Length =   24 
  
Probability level =   .50 
  
Maximum number of cases set at 60000 
  
VALID DATA CODES      A B C D E 
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GROUPS 
  
1 all                 (   42 cases ) : All cases 
  
SCALES 
  
1 all                 (   20 items ) : All items 
   
DELETED AND ANCHORED CASES: 
  
No case deletes or anchors 
  
DELETED AND ANCHORED ITEMS: 
  
No item deletes or anchors 
  
RECODES 
SCORING KEYS 
  
Score = 1     CBDCACCBECADECBCCBDD 
=============================================================================
=== 
Artinya ada data sebanyak 42 testi yang dianalisis dengan item sebanyak 20 dengan peluang 0,5 
sesuai dengan prinsip Likelihood Maximum. Tidak ada case (testi), item maupun anchor yang 
dihapus atau tidak disertakan dalam analisis. Anchor atau common item adalah item yang ada 
pada dua set yang hasilnya dianalsis secara bersamaandalam sekali analisis agar diperoleh hasil 
estimasi kemampuan testi dan tingkat kesukaran item kedua pengukuran 
 
PRESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                 21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Summary of item Estimates 
========================= 
  
Mean                           .00 
SD                            1.21 
SD (adjusted)                 1.14 
Reliability of estimate        .88 
  
  
 Fit Statistics 
=============== 
  
 Infit Mean Square         Outfit Mean Square 
  
    Mean    1.01             Mean    1.07 
    SD       .14             SD       .34 
  
  
      Infit t                  Outfit t 
  
    Mean    -.05             Mean     .05 
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    SD      1.05             SD       .80 
  
   0 items with zero scores 
   0 items with perfect scores 
===================================================================== 
PRESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                 21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Summary of item Estimates 
========================= 
  
Mean                           .00 
SD                            1.21 
SD (adjusted)                 1.14 
Reliability of estimate        .88 
  
  
 Fit Statistics 
=============== 
  
 Infit Mean Square         Outfit Mean Square 
  
    Mean    1.01             Mean    1.07 
    SD       .14             SD       .34 
  
  
      Infit t                  Outfit t 
  
    Mean    -.05             Mean     .05 
    SD      1.05             SD       .80 
  
   0 items with zero scores 
   0 items with perfect scores 
Nilai reliabilitas berdasarkan estimasi item Wrigh & Master (1982) disebut dengan reliabitas 
sampel. Semakin tinggi nilainya semakin banyak item yag fit dengan model. Dengan mean 
INFIT MNSQ 1,01  dan SD 0,14 artinya secara keseluruhan item sesuai dengan model Rash, 
karena ini hasil tes pilihan ganda, jadi berupa data dengan skala dikotomus. 
 
PRESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Case Estimates                                                                              21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summary of case Estimates 
========================= 
Mean                          -.68 
SD                             .79 
SD (adjusted)                  .57 
Reliability of estimate        .53 
 Fit Statistics 
=============== 
  



 
 Infit Mean Square         Outfit Mean Square 
  
    Mean     .99             Mean    1.07 
    SD       .26             SD       .79 
  
      Infit t                  Outfit t 
  
    Mean    -.01             Mean     .08 
    SD      1.15             SD      1.03 
  
   0 cases with zero scores 
   0 cases with perfect scores 
 
Nilai reliabilitas berdasarkan estimasi case atau testi oleh Wrigh & Master (1982) disebut dengan 
reliabitas tes. Semakin tinggi nilainya semakin meyakinkan bahwa pengukuran memberikan 
hasil yang konsisten. Hasil ini juga ditentukan oleh karakteristik sampel. Semakin rendah berarti 
juga semakin banyak sampel untuk uji coba yang tidak memberikan informasi yang diharapkan. 
(tidak mengerjakan, atau mengerjakan secara asal-asalan). Atau malah mengerjakan tetapi 
sebagian besar testi benar semua atau salah semua, karena dengan mengikuti kurve 
logistic yang identik dengan kurve normal maka testi yang memiliki skor sempurna dan 
yang memiliki skor nol tidak dimasukkan dalam analisis. Dengan mean INFIT MNSQ 0,99 
dan SD 0,26 artinya secara keseluruhan testi sesuai dengan model Rash, karena ini hasil tes 
pilihan ganda, jadi berupa data dengan skala dikotomus. 
 
 

RESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Estimates (Thresholds)                                                                 21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  3.0                                        | 
                                               | 
                                               | 
                                               | 
                                               | 
                                               |      11 
                                               | 
                                               | 
                                               | 
  2.0                                        |       7 
                                               | 
                                               | 
                                               |      20 
                                               | 
                                               |      18 
                                               | 

E‐mail :chem_im@ovi.com , blog : http://imamahmadi.wordpress.com  Page 14 

                                               |       6 

 



                                                
  1.0                        X             | 
                                               | 
                                               | 
                            XX             | 
                                               | 
                             X               |      14 
                                               | 
                                               |      12     17 
                          XXXX         | 
   .0                                          
                           XXX           | 
                                               | 
                         XXXXX       |       1     19 
                                               | 
                                               |       8     16 
                          XXXX         |      15 
                                                
                       XXXXXXX    
                                                       2      5      9     10     13 
 -1.0                                         
                         XXXXX        
                                                
                        XXXXXX     |       3 
                                      | 
                                               | 
                                               | 
                             X               | 
                                               |       4 
 -2.0                                         
                           XXX           | 
                                       | 
                                       | 
                                      | 
                                      | 
                                       | 
                                     | 
                                     | 
 -3.0                              | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Each X represents    1 students 

\ 
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Grafik diatas menunjukkan nilai threshold. Khusus skala dikotomus sama besarnya dengan 
tingkat kesukaran item dalam pengertian sebagai difficulties index. Dari grafik di atas dapat 
diperoleh informasi bahwa yang paling sukar adalah item nomor 11, dan yang paling mudah item 
nomor 4.  

 



PRESTASI                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Item Fit                                                                                    21/ 3/12 15: 5  
all on all (N = 42 L = 20 Probability Level= .50)                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFIT                                                                                                       
 MNSQ            .56       .63       .71       .83      1.00      1.20      1.40      1.60      1.80         
-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------- 
  1 item 1                                         .  *             |                   . 
  2 item 2                                         .           *    |                   . 
  3 item 3                                         .                 |        *         . 
  4 item 4                                         .   *            |                   . 
  5 item 5                                         .              * |                   . 
  6 item 6                                         .                *                   . 
  7 item 7                                         .                 |              *   . 
  8 item 8                                         .               *|                   . 
  9 item 9                                         .    *           |                   . 
 10 item 10                                      .           *    |                   . 
 11 item 11                                      .                 |       *          . 
 12 item 12                                      .                 |      *           . 
 13 item 13                                      .                 |         *        . 
 14 item 14                                      .     *          |                   . 
 15 item 15                                      .                 |   *              . 
 16 item 16                                      .   *            |                   . 
 17 item 17                                      .                 |*                 . 
 18 item 18                                      .                 |   *              . 
 19 item 19                                      .                 |           *      . 
 20 item 20                                      .                 |       *          . 
=====================================================================                         
 
Artinya 20 item fit atau cocok dengan model Rasch atau model 1-PL dengan batas penerimaan ≥0,77 
sampai ≤1,30. 
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Jika menggunakan batas penerimaan item menggunakan INFIT MNSQ dari 0,77 sampai 1,30 dan 
menggunakan INFIT t dengan batas ±2,0 maka semua butir soal diterima . 
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Berikut adalah hasil analisis dengan akhiran tn.out misalnya presttn.out. Hasil ini adalah hasil 
analisis detail untuk setiap item, yang menyajikan informasi baik hasil analisis menurut CTT maupun 
IRT. CTT berupa percent (%) yang merupakan indkes kesukaran item dan ptbiserial menunjukkan 
indeks daya beda atau ada yang menyebutnya indeks daya pembeda 

 
 

 
Hasil analisis menurut teori tes klasik menunjukkan untuk item nomor 1 dengan kunci 

jawaban C memiliki indek kesukaran 40,5 %   dan indek daya beda atau ada yang menyebut daya 
pembeda sebesar 0,58 . Jika item ini untuk tujuan seleksi maka item ini dinyatakan mudah 
dan memiliki daya pembeda yang baik. 

Pada bagian akhir akhir analisis disajikan nilai internal consistency sebesar 0.52. Nilai ini 
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adalah nilai reliabilitas tes menurut teori tes klasik yang dihitung menurut Indeks Reliabilitas 
Kuder-Richardson-20.  
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