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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh 23 butir 

soal pilihan ganda yang diterima dan 2 soal pilihan ganda yang ditolakserta  9 

butir soal uraian terstruktur yang diterima dan 2 soal uraian terstruktur  yang 

ditolak. Tes tertulis Indo-Cambridge pada materi pokok sistem reproduksi yang 

memenuhi kriteria sebagai poko uji yang memenuhi kriteria dengan kualitas 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik soal pilihan ganda Cambridge Biology O Level yang 

dianalisis memiliki komposisi dimensi pengetahuan faktual 13%, 

pengetahuan konseptual 81,7%, dan pengetahuan prosedural 5,%. 

Komposisi dimensi proses kognitif untuk soal pilihan gandanya adalah 

jenjang C1 5%; C2 50,83%; C3 14,2%; dan C4 6,7%. Soal uraian 

terstruktur Cambridge Biology O Level yang dianalisis memiliki 

komposisi dimensi pengetahuan faktual 3,5%, pengetahuan konseptual 

93,2%, dan pengetahuan prosedural 3,3%. Komposisi dimensi proses 

kognitif untuk soal uraian terstruktur adalah jenjang C2 78,5%; C3 16,5%; 

dan C4 6,7%. Secara keseluruhan, tidak ditemukan soal dengan 

pengetahuan metakognitif serta jenjang C1, C5 dan C6. 

2. Tes yang dikembangkan memiliki validitas isi yang memenuhi kriteria 

pokok uji berdasarkan  timbangan sembilan orang para ahli. Hampir 

seluruh pokok uji (92%) pada tes yang dikembangkan memiliki validitas 

butir soal yang berkategori cukup hingga kategori tinggi. Pada pegujian 

tes terakhir menunjukan set soal Indo-Cambridge  ini memiliki 

reliabilitas yang tinggi yaitu 0.88 untuk pilihan ganda dan 0,94 untuk 

uraian tersrtuktur. Taraf  kesukaran pokok uji tes tertulis Indo-Cambridge 

berada pada kategori mudah (0,79)-sukar (0,22), sehingga tes memenuhi 

kriteria sebagai tes yang sesuai dengan kriteria pokok uji. Daya pembeda 

semua pokok uji tes tertulis Indo-Cambridge berada pada kategori cukup 
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(0,22), yang berarti tes ini cukup bisa membedakan siswa kelompok atas 

dan siswa kelompok rendah. Tes tertulis Indo-Cambridge memiliki 

efektifitas pengecoh yang efektif, dimana dapat membedakan siswa 

kelompok atas dan siswa kelompok rendah. 

3. Delapan dari dua belas subjek atau sekitar 60,6 % menyatakan  menyukai 

tes tertulis Indo-Cambridge karena tipe soalnya beragam hingga tidak 

membosankan. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh di atas, maka peneliti 

mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

1. Penilitian ini perlu dilakukan lebih lanjut, dimana perlu adanya 

pengujian di cluster yang berbeda. 

2. Analisis dokumen harus difokuskan pada materi soal yang akan 

dikembangkan. 

3.  Pengembangan pokok uji sebaiknya dilakukan oleh tiap guru mata 

pelajaran yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya 

butir soal yang tidak sesuai dengan indikator ataupun materi yang 

diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap soal-soal 

internasional, untuk dijadikan rujukan dalam proses evaluasi yang 

dilakukan di Indonesia. 


