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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Hasil pembahasan dari penelitian penyusunan dan analisis butir soal mata 

pelajaran TDO di SMK dapat disimpulkan bahwa alat tes dapat dikatakan belum 

sempurna karena butir-butir soal tidak dapat digunakan seluruhnya. Penelitian ini 

menghasilkan 42 butir soal yang dinyatakan valid dengan kualitas baik setelah 

melalui pengujian validitas isi, validitas konstruk, validitas soal, dan reliabilitas 

soal. 42 butir soal yang valid terdiri dari 1 butir soal C1, 23 butir soal C2, 17 butir 

soal C3, dan 1 butir soal C4. Nilai reliabilitas untuk 42 butir soal yang valid 

dengan kualitas baik adalah 0,924. Berarti alat tes memiliki keajegan sangat 

tinggi. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain dalam 

melakukan penelitian tentang penyusunan dan analisis butir soal. Hasil penelitian 

ini adalah butir-butir soal yang terkalibrasi yang dapat beguna untuk membantu 

sekolah. Butir-butir soal yang terkalibrasi dapat digunakan guru sebagai 

rekomendasi untuk ulangan harian. Guru juga dapat membuat butir soal yang 

seragam dengan cara memodifikasi butir soal yang telah terkalibrasi. Penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan gairah guru dalam membuat dan menelaah 

butir soal. 

Peneliti merasa penting memberikan rekomendasi setelah melakukan 

penelitian penyusunan dan analisis butir soal mata pelajaran TDO di SMK, 

sebagai berikut: 

1. Butir-butir soal yang valid dapat digunakan guru sebagai rekomendasi 

untuk ulangan harian. 

2. Pengolahan data temuan penelitian dapat menggunakan lebih dari satu 

program analisis butir soal sebagai bahan pembanding. 
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3. Pengujian alat tes dapat dilakukan berulang/lebih dari satu kali agar nilai 

reliabilitas soal lebih ajeg. 

4. Studi pendahuluan/observasi ke sekolah harus tepat, agar penentuan 

pembuatan soal pada mata pelajaran dan kompetensi dasar sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. 

 

 

 


