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Analisis ini mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan program analisis yang lain, seperti : 

SPSS, Iteman, Anasteva, dan program lainnya. Adapun kelebihannya adalah : 

1. Tidak perlu penginstalan untuk menjalankan program ini 

2. Program dibuat dengan Exel 2003 yang sudah umum kita gunakan 

3. Penggunaan sangat mudah, karena diikuti petunjuk penggunaan, hanya tulisan berwarna biru yang boleh 

diedit 

4. Kita langsung dapat mengisi jawaban siswa pada kolom yang tersedia (tidak perlu benar = 1,salah = 0) 

5. Jika dalam pengetikan jawaban siswa kelebihan atau kekurangan, pada kolom status akan muncul 

keterangan/peringatan sesuai kesalahan ( lebih atau kurang ). 

6. Pada sheet pengisian jawaban dilengkapi dengan skor ( salah, benar ), nilai. 

7. Pada daftar hasil ujian dilengkapi dengan score ( salah, benar, Jumlah score ), nilai ujian, ranking dan 

ketercapian siswa ( terlampaui, tercapai, tidak tercapai ). 

8.  Analisis Butir Soalnya dilengkapi dengan Indeks Daya Pembeda ( DP )dan Indeks Tingkat Kesukaran ( TK ) 

yang sekaligus didefinisikan ke dalam status soal ( diterima, ditolak, diperbaiki ). 

 

Program Aplikasi ini terdiri dari 4 sheet, yaitu : sheet data, analisis, proses dan report. 

 

1. Sheet Data. 

 

Sheet ini memuat semua data test, baik data guru pengajar, mata pelajaran, sampai pada data jawaban 

siswa, yaitu : nama sekolah, mata pelajaran, kelas/program, nama tes, materi pokok, nama pengajar, 

semester,tahun pelajaran,tanggal tes, tanggal diperiksa dan NIP ( hanya tulisan yang berwarna biru ). 

Sebelum kita mengisi jawaban siswa, kita ketik terlebih dahulu kunci jawaban pada kolom yang tersedia, 

kemudian jumlah option, skor benar, skor salah dan skala nilai (10 atau 100). Pada kolom status, kita akan 

melihat keterangan OK, kurang, lebih, hal ini sesuai dengan jawaban siswa yang telah kita ketik. Jika kita 

selesai mengisi jawaban siswa, otomatis nilai akan muncul. 

 
Gbr. Sheet Data 

 

2. Sheet Analisis. 

 

Sheet ini sebenarnya membaca Sheet Proses. Dalam sheet ini ditampilkan Indeks TK,DP, efektifitas option, 



sekaligus didefinisikan ke dalam status soal ( diterima, ditolak atau diperbaiki ) 

 
Gbr. Sheet Analisis 

 

3. Sheet proses 

Pada sheet ini kita tidak perlu memasukkan data apapun, karena data di sheet ini berasal dari 

sheet data. 

 
Gbr. Sheet Proses 

 

4. Sheet Report 

Sheet  ini membaca sheet data dan sheet proses dan merupakan sheet daftar nilai. Dalam sheet ini kita 

hanya perlu mengisi kolom KKM saja. Selain kolom KKM semua akan terisi secara otomatis. Dalam sheet ini 

terdapat hasil perolehan score siswa, nilai siswa dan disertai ketercapaian siswa (tercapai, tidak tercapai, 

terlampaui). 



 
Gbr. Sheet Report 

 

 

Jika telah selesai semua, simpanlah lembar kerja kita. Klik save atau tekan Ctrl + S, lalu tutup. Untuk 

membuat penilaian yang baru, kita cukup mencopy file yang tadi, dengan cara klik kanan tahan, geser 

mouse ke bawah, lepas, kemudian klik copy here, file akan tercopy. File yang baru ditandai dengan nama 

file copy, kemudian beri nama baru ( rename ) dengan cara klik kanan pada file, lalu klik rename. Ketiklah 

sesuai keinginan kita. Pada saat merename usahakan agar .xls pada akhir nama file jangan terhapus, kalau 

sudah terhapus ketik ulanglah .xls hal ini agar icon file menjadi icon exel. Buka file yang baru, lalu isikan 

data yang baru. 

 

Nah itu dia sedikit gambaran dari setiap sheet Program Aplikasi ini. Dengan menggunakan Aplikasi ini, 

maka semua yang berhubungan dengan standart Penilaian akan dapat dengan mudah kita kerjakan, jadi 

para rekan guru semua tidak perlu repot lagi mengolah nilai dan analisis soal ulangan. Selain mudah, file 

yang telah kita olah akan menjadi dokumen kita yang setiap saat dapat kita print. Dokumen kita akan 

menjadi praktis, karena berupa file, tidak berupa kertas yang bisa tercecer bila kita tidak teliti. 

 


