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ANALISIS DATA PENGUKURAN  MENGGUNAKAN 

PROGRAM QUEST

Untuk melakukan analisis butir dibutuhkan langkah-

langkah sebagai berikut :

Membuat data masukan

Silahkan anda buat data masukan. Data masukan dibuat

dengan menggunakan notepad



001, 002, …. dst = Identitas

Testee/ Responden

EBCD…. dst = 

Jawabab Responden





Langkah kedua, kita harus membuat control file yang 

berupa baris perintah (syntax) untuk menjalankan program 

QUEST. 

File ini juga dibuat dengan notepad dalam satu folder 

yang sama dengan program QUEST. 

Berikut contoh control file yang kita buat



title SMAN 1 Ciparay

data_file ciparay.txt

codes 0ABCDE9

format id 1-4 items 5-44

key EACDBEEBCCBBCDDABAAEBEDACEBBBAADEEAABECC

set width=107 ! page

estimate

show>>ciparaysh.txt

show items>>ciparayit.txt

show cases>>ciparayca.txt

itanal>>ciparaytn.txt

quit



 Title SMAN 1 Ciparay menunjukkan nama identitas file

 data_file ciparay.dat atau ciparay.txt menunjukkan

nama file data. Dalam hal ini dapat pula diberi nama

dengan ekstensi .dat bila komputer tidak berisi

program adobe
 codes 0ABCDE9 kode bahwa data ditulis dalam

bentuk huruf A, B, C, D, E dengan 0 bila dilewati dan 9

bila tidak dikerjakan (omit)

Keterangan :



• format id 1-4 items 5-44 spasi 1 sampai 4 untuk

identitas testi (dalam hal ini hanya menggunakan

nomor), dan spasi 5 sampai 44 adalah untuk data

sebanyak 40 item

• Key EACDBEEBCCBBCDDABAAEBEDACEBBBAADEEAABECC

menunjukkan kunci jawaban

Keterangan :



• set width=107 ! page menunjukkan lebar

halaman kertas

• estimate menunjukkan diestimasi secara

otomatis menurut program QUEST
• show ! scale=all >> ciparaysh.txt menunjukkan

hasil analisis secara simultan (bias juga di tulis:
“show>> ciparaysh.txt”)



• show items >> ciparayit.txt menunjukkan hasil

analisis menyajikan informasi tentang item secara

singkat (estimasi tingkat kesukaran, nilai INFIT

MNSQ, nilai INFIT t)
• show cases >> prestca.txt menunjukkan hasil

analisis menyajikan informasi testi (skor mentah,

estimasi skor kalibrasi, nilai INFIT MNSQ, nilai INFIT

t)



• itanal ! scale=all >> presttn.txt menunjukkan
hasil analisis menyajikan informasi tentang
item secara lengkap hasil analisis menurut
CTT dan IRT (bias juga di tulis “itanal>>
presttn.txt)

• quit menunjukkan kode perintah diakhiri



• ciparaysh.txt menunjukkan hasil analisis

secara simultan

• ciparayit.txt menunjukkan hasil analisis

menyajikan informasi tentang item secara

singkat (estimasi tingkat kesukaran, nilai INFIT

MNSQ, nilai INFIT t)

Hasil Analisis dengan Quest :

SMAN 1 Ciparay/Format txt/ciparaysh.txt
SMAN 1 Ciparay/Format txt/ciparayit.txt
SMAN 1 Ciparay/Format dat/ciparayit.out


• ciparayca.txt menunjukkan hasil analisis

menyajikan informasi testi (skor mentah,

estimasi skor kalibrasi, nilai INFIT MNSQ, nilai

INFIT t)

• ciparaytn.txt menunjukkan hasil analisis

menyajikan informasi tentang item secara

lengkap hasil analisis menurut CTT (Classical

Test Theory) dan IRT (Item Response Theory )

Hasil Analisis dengan Quest :

SMAN 1 Ciparay/Format txt/ciparayca.txt
SMAN 1 Ciparay/Format txt/ciparaytn.txt










Program Quest dapat melakukan analisis secara

klasik dengan perintah Itanal pada syntax. 

File klasik memberikan informasi tentang statistik

butir dan statistik perangkat tes

Statistik butir menggambarkan kualitas butir yang 

terdiri dari tingkat kesukaran, daya pembeda, dan

efektifitas pengecoh



Tingkat kesukaran diperoleh dari nilai percent 

yang menunjukkan presentase siswa pada setiap

option, nilai presentase pada jawaban yang benar

dipakai untuk menentukan kriteria tingkat

kesukaran butir.



Tingkat Kesukaran (Percent)



Statistik butir yang kedua adalah daya

beda soal yang dilihat dari point biserial

(ρbis ). 

Untuk opsi jawaban benar nilai ρbis positif , 

sedangkan opsi jawaban salah atau

pengecoh ρbis bernilai negatif. 



Jika pada opsi jawaban benar nilai ρbis

negatif, maka soal dianggap gugur. 

Nilai ρbis dari opsi jawaban benar

digunakan untuk menentukan daya beda

suatu butir.



Daya Beda (Point Biserial)



Statistik butir yang ketiga adalah

efektivitas pengecoh.

Alternatif jawaban yang baik harus

memiliki korelasi biserial jawaban

yang negatif.



Kriteria kualitas butir

soal menurut teori
klasik



Analisis Menurut Teori Respon Butir

Estimasi butir dan responden dilakukan dengan

prosedur PROX (normal approximation estimation). 

Kecocokan antara kemampuan responden (𝜃) 

dan indeks kesukaran butir (b) akan menghasilkan

akurasi dalam pengukuran.

Akurasi maksimal terjadi saat P (𝜃) = 0,5. 

Estimasi parameter dilakukan dengan membuang 

responden yang benar dan salah semua.



Estimasi parameter responden dan

butir dilakukan serentak karena

keduanya belum diketahui. 

Estimasi terus dilakukan sampai nilai

parameter responden dan butir

konstan.



Kualitas Butir

Ditentukan dari kecocokan butir dengan 

model Rasch dan indeks kesukaran butir. 

Butir yang baik harus memenuhi syarat

syarat dari teori respon butir.

Butir dianalisis kecocokannya dengan nilai

infit meansquare.



Kriteria kecocokan butir dengan

model Rasch



Tahap selanjutnya melihat nilai

outfit t butir dengan kriteria sebagai

berikut:

Kriteria Lolos tidaknya suatu butir



Tahap Ketiga adalah menganalisis indeks
kesukaran butir dengan melihat nilai delta atau
treshold



Kriteria kualitas butir menurut pendekatan
teori respon butir



Baik tidaknya perangkat tes secara kuantitatif

dapat dilihat dari besaran statistik butir

maupun responden yang memiliki rata rata,

ralat (error), realibilitas, infit mean squares,

outfit mean squares, infit t, dan outfit t, Infit

mean squares dan Outfit mean squares baik

jika nilainya mendekati 1 sedangkan infit t dan

outfit t dikatakan baik jika nilainya mendekati

nol



Estimasi Kemampuan Responden

Kemampuan responden dilihat dari 

banyaknya butir yang dapat dijawab

dengan benar. 

Semakin banyak butir yang dijawab dengan

benar maka kemampuan responden

semakin tinggi. 



Kriteria kemampuan responden

Estimasi kemampuan responden

dilihat pada nilai Mean Ability.



Peta Butir Responden

Peta distribusi tingkat kesulitan butir dan

kemampuan responden dapat dilihat pada file 

map (Item Estimates (Thresholds)). 

File ini menyajikan persebaran responden menurut 

tingkat kesukarannya dalam skala logit -4,0 sampai 

+4,0. 

Dari peta ini dapat dilihat tingkat kesukaran butir

jika dibandingkan dengan kemampuan

respondennya.



TEORI RESPON BUTIR

Ada tiga model logistik yang sering digunakan saat ini

(Hambleton et al., 1991).

Model logistik satu parameter (model rasch) atau item

response theory 1-parameter logistic (IRT 1PL) yaitu untuk

menganalisis data yang hanya menitikberatkan pada

parameter tingkat kesukaran.

Kurva karakteristik butir soal untuk model satu parameter

diberikan oleh persamaan



Contoh Kurva Butir Soal No ….





Model logistik dua parameter atau item response

theory 2-parameter logistic(IRT 2PL) yaitu untuk

menganalisis data yang hanya menitikberatkan

pada parameter tingkat kesukaran dan daya

pembeda soal.

Kurva karakteristik butir soal untuk model dua

parameter diberikan oleh persamaan



Model logistik tiga parameter atau item response theory 3-

parameter logistic (IRT 3PL) yaitu untuk menganalisis data

yang menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran

soal, daya pembeda soal, dan peluang menebak

(guessing).

Kurva karakteristik butir soal untuk model tiga parameter

diberikan oleh persamaan



Keterangan:



Kurva tersebut dapat digambarkan dengan

menggunakan aplikasi Logger Pro atau

Excel.



Parameter Butir Soal:

1) Parameter Tingkat Kesukaran (Thesholds) => b = -0.21

2) Parameter Daya Pembeda (pt-biserial) => a = 0.21

3) Parameter Tebakan (Guessing) => c = 1/5 = 0.2



b1= - 0.21 ; b2=3.17 ; b3= - 0.69 
b3 < b2 < b1
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